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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak 25 yıldır,

80 bin gönüllümüzün desteği ile

3 milyona yakın ihtiyaç sahibi çocuğumuz için

sokağın alternatifi olduk;

onların geleceğe güvenle bakmalarını sağladık.



                                                                        ÖN SÖZ

2020 yılında 25. Yılını kutlayan, “İlköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel
değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak
yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmaktır” misyonu
ile yola çıkan, ve Türkiye’de 71 noktada sokağın alternatifi olan TEGV, çocuklarımızın
sosyal, duygusal, fiziksel ve akademik gelişimlerini desteklemek üzere çalışanları,
sponsorları ve donanımlı gönüllüleri ile 25 yıldır var gücü ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün yakın ilgisi ve desteği; İl ve İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleri ve bağlı okul müdürlerinin ve öğretmenlerinin iş birliği ile,
çocuklarımız sosyal etkinlik saatlerinde ve okul dışı zamanlarında TEGV’in onlar için
alanlarında uzman eğitimci ve akademisyenlerle hazırlamış olduğu oyun, proje, teknoloji,
sanat, değerler ve eğlence temelli etkinliklerde buluşmaktadır. TEGV mekanlarında
çocuklarımız sadece akademik destek almaz; onlarla birlikte keşfeden, üreten ve gelişen
gönüllü yetişkinlerden gönüllü çalışma, değer katma, birlikte keşfetme ve üretme ruhunu
ve ilkelerini öğrenir; bu yolla üretken ve yaratıcı bir toplum yaratmak üzere küçük yaşta
sorumluluk alırlar.

Bu rapor, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın 2019/2020 etkinlik yılı Temmuz 2019 - Ocak
2020 dönemi eğitim ve gönüllü faaliyetlerini ve raporlarını, ölçme değerlendirme
çalışmalarını ve özel projelerle ilgili bilgilendirmeleri TEGV paydaşları ile paylaşmak üzere
hazırlanmıştır.
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1. FAALİYET ÖZETİ

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 25 yıldır ilköğretim çağındaki çocuklara, çocuk dostu mekânlarda, alanında

uzman danışmanlar tarafından hazırlanan programlar ve etkinlikler ile eğitim desteği sunmaktadır. Rapor

dönemini kapsayan 31 Temmuz 2019 - 17 Ocak 2020 döneminde, 71 etkinlik noktasında, 5.788

gönüllümüzün desteğiyle 92.468 tekil çocuğa ulaşılmıştır.

Kuruluşundan Bu Yana
3 Milyona Yakın Çocuk

Mevcutta 
71 Etkinlik Noktası

Mevcutta 
32 İlde Faaliyet

Kuruluşundan Bu Yana
91 Bin Gönüllü

Mevcutta 
9 Eğitim Parkı

Mevcutta 
24 Ateşböceği

Mevcutta 
38 Öğrenim Birimi

Bu dönem
6 Bin Gönüllü

Bu dönem
92 BinTekil Çocuk

                                                                                     YENİLİKLERİMİZ

Tasarım ve Beceri  Atölyelerinin kurulumlarına son hız devam ettik. 4 Eğitim Parkımızda ve 7 Öğrenim

Birimimizde kurulumlarımızı tamamladık, böylece atölyelerimizin sayısı  raporlama döneminde 14’e yükseldi.  En

son Mardin Savur ve Diyarbakır Ergani'de çocuklarımız tasarım beceri atölyelerinde etkinlikler yapmaya başladı. 

2020 yılında Kocaeli, Erzincan, Siirt, Mersin ve Çorlu'da atölyeleri açmaya devam edeceğiz. 

Ayrıca, en ücrada bulunan  okullara ve çocuklara erişim imkanı sağlayan iki Ateşböceğimiz de tematik olarak

Tasarım ve Beceri Atölyesine dönüştürüldü. “Tasarım Mucitleri” temasıyla çocuklarımız ile buluştu

              - Orjin Deri Tasarım Mucitleri Ateşböceği / Orjin Deri bağışı ile  Kahramanmaraş 

              - LRF Tasarım Mucitleri Ateşböceği / Llyod’s Register Foundation bağışı ile Bayburt 

 *Bayburt'a gidecek LRF Ateşböceği deprem dolayısı ile Elazığ'a gönderilmiştir.

Cambridge University Press işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bilgisayar destekli  Kid’s Box İngilizce Eğitimi 209

gönüllünün desteği ile toplam 1.519 çocuğa ulaştı.

Google'ın sağladığı fon ile tasarladığımız yeni Algo Dijital oyunu kullanılmaya başlandı.  

Şanlıurfa'da mevsimlik tarım işçiliğinden etkilenen çocuklar için Matra fonu desteği ile "Okula Dönüş" projesini

başlattık. Projemiz Şanlıurfa Eyyubiye'de bulunan parkımızda ve Nisan ayından itibaren tarım işçiliğinin en çok

etkilenen Harran bölgesinde devam edecektir.  

24 Ateşböceği Öğrenim Birimimizde  31 Temmuz 2019 - 17 Ocak 2020  tarihleri arasında 23 ilde, 32 etkinlik

noktasında toplam 62 farklı okulla çalışmıştır. Bu kapsamda 680 gönüllünün desteği ile toplam 21.516 çocuğa

ulaşılmıştır.

Diyarbakır Ergani Öğrenim Birimimizi açtık. 

Ara tatil döneminde 9000  çocuğumuz TEGV'de etkinliklerle buluştu.  
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                                                                             YENİ ALGO DİJİTAL OYUNU

Google.org'un sağladığı fon ile TEGV tarafından hazırlanmış bu oyun, çocukları kodlama ile tanıştıran, algoritmik

düşünme becerilerini ve görsel kodlama yeteneklerini geliştirmek amacıyla tamamen yeniden tasarlanmıştır.

İçerisinde gündelik hayat problemlerini çözmeye yönelik oyunlar, bulmacalar ve çocukların kendi oyunlarını

tasarlayabilecekleri bölümlere sahiptir. Hem hikâyesi olan hem de kodlama kavramlarını eğlenceli bir şekilde

öğreten Algo Dijital oyununu çocuklar tamamladıklarında geleneksel programlama dillerini kullanmaya hazır olurlar.

Yeni oyunun senaryosu, tasarımı ve yazılımı TEGV eğitim teknolojileri ekibi ve Bahçeşehir Üniversitesi Oyun

Laboratuvarı işbirliği ile gerçekleşti.

Oyundaki 4 farklı tema:

· Deniz/ Göl Kenarı temasında doğayı korumayı öğrenirler.

· Park/ Yeşil Alan temasında tohum bularak, yetiştirirler. Geri dönüşüme plastik ve kâğıt toplayarak yardımcı olurlar.

· Şehir/ Sokak temasında trafik kurallarını, bisiklet sürmeyi öğrenirler.

· Festival temasında ise müzik yaparlar, deneyler gerçekleştirirler, elektronik atıkları toplarlar.

Ayrıca her temanın son bölümünde çocuklar önceki bölümlerdeki karşılaştıkları elementleri kullanarak kendi

oyunlarını üretirler ve ürettikleri oyunlarını kodlarlar.

Oyuna Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri ile ücretsiz olarak offline ulaşılabileceği gibi, 15 Mart 2020'den

itibaren mobil uygulaması sayesinde Google Play ve App Store’den de ulaşılabilir.

1- YENİ FAALİYETLERİMİZ

2



                                                                       TASARIM MUCİTLERİ ATEŞBÖCEĞİ

2018 yılında Batman, İstanbul ve Tekirdağ’da açtığımız üç atölyeden sonra, 2019 yılında 4 Eğitim Parkımızda ve 7

Öğrenim Birimimizde yeni Tasarım ve Beceri Atölyelerinin kurulumunu gerçekleştirdik. Böylece atölyelerimizin

sayısı 14’e yükseldi.

Bu vizyonla 2020 yılında yeni açılacak yeni atölyeler için çalışmalara başladık. 

Yeni açılan TBA’lar:

- Ankara Semahat-Dr. Nusret Arsel, Antalya Suna-İnan Kıraç ve Şanlıurfa Sevgi Erdoğan Gönül Eğitim Parkları / Vehbi

Koç Vakfı bağışı ile

- İstanbul Ferit Aysan Eğitim Parkı, Mardin Savur Öğrenim Birimi Abdulgani Aras Etkinlik Merkezi, Batman Merkez

Öğrenim Birimi ve İzmir Eşrefpaşa Öğrenim Birimi/ Umuda Pedal ekibi bağışı ile

- Diyarbakır Ergani ve İzmir Gümüşpala Öğrenim Birimleri / Lenovo bağışı ile

- Sakarya Nirun Şahingiray Öğrenim Birimi / Nirun Şahingiray fonu ile

- İstanbul Beykoz ÖB / Ahmet Uysal fonu ile

Bu dönem içerisinde Tasarım Mucitleri Ateşböceği bulunduğu Ümraniye Şehit Askeri Çoban İlkokulu’ndan

ayrılırken dönemde yapılan etkinliklerin gösterildiği, tanıtıldığı bir sergi düzenledi. Serginin ardından da proje

kapsamında yer alan robotik kodlama materyallerini okula Tasarım ve Beceri Atölyesinin kurulması için bıraktı.

Ayrıca, bu proje dahilinde üç yıllık süreçte MEB bünyesinde çalışan 1100 öğretmene Tasarım Beceri Atölyesi

eğitimi verilecektir.  Bu eğitimin ilki Ümraniye Şehit Askeri Çoban İlkokulunda gerçekleştirildi. Bundan sonraki

eğitimler Tasarım ve Beceri Atölyesi bulunan tüm TEGV noktalarında gerçekleşecektir. 

Sabit noktalarımızda kurulan Tasarım ve Beceri Atölyelerimizin yanı sıra, mobil yapıları ile her çocuğa erişim imkanı

sağlayan iki Ateşböceğimiz tematik olarak dönüştürdük. “Tasarım Mucitleri” temasıyla çocuklarımız ile buluştu.

   -  Orjin Deri Tasarım Mucitleri Ateşböceği / Orjin Holding bağışı ile Kahramanmaraş'ta hizmete açıldı. MEB

yöneticilerimizin de katıldığı bu açılış ile çocuklarımız tasarım beceri atölyesinde etkinliklere başladı.

   - LRF Tasarım Mucitleri Ateşböceği / Llyod’s Register Foundation bağışı ile Bayburt'ta hizmete başladı. 

Yaşadığımız Elazığ depreminden sonra ise Bayburt ateşböceğimiz Elazığ merkezde bulunan Yücel İlkokuluna

yönlendirildi.
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2000'li yılların başında "eğitim gönüllüsü" olarak tanıştığım TEGV'in çocuklara verdiği değere ve bunun ülke eğitimine olan

doğrudan ve dolaylı katkılarına TEGV'le olan her temasımda yeniden şahit oluyorum.

2019 başlarında klasik Ateşböceği Eğitim Birimini ve hemen ardından yeni tasarlanan Tasarım Mucitleri Ateşböceği Eğitim

Birimini okulumuzda misafir etme şansı yakaladık. 1,5 yıllık süre zarfında başta 3. ve 4.sınıf öğrencilerimiz olmak üzere

yaklaşık 1000 çocuğumuzun büyük bir keyifle ve heyecanla etkinliklere dâhil olduğu gördüm. Gerek ateşböceğinde birim

sorumlusu olarak çalışan arkadaşlarımız gerekse eğitim gönüllüsü olarak etkinlikleri yürüten arkadaşlarımız yalnız hafta içi

okul saatlerinde değil tatil günlerinde de yapılan planlamayla okulumuz öğrencisi olmayan yakın çevremizden çok sayıda

çocuğun da gönlüne girmeyi başardılar.

Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi TEGV'in okulumuzda konaklayacağı sınırlı bir zamanı vardı. Gönlümüzde bıraktıkları iz

yetmezmiş gibi içinde 3D yazıcının, 3D kalemlerin ve her çeşit sarf malzemesinin bulunduğu "robotik kodlama"

yapılabilecek bir atölyeyi de okulumuza kazandırarak çocuklarımıza çok farklı bir eğitim alma imkânı sundular.

Teşekkürlerimiz TEGV'e ve TEGV'in tüm paydaşlarına olsun...

Sinan DOĞAN

Şehit Askeri Çoban İlkokulu Müdürü

Okul müdürümüzden geri bildirim
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                                                                            OKULA DÖNÜŞ PROJESİ

Bu proje Şanlıurfa'da bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına eğitim desteği sağlamayı amaçlamaktadır.

Çocukların ailelerinin mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmalarından kaynaklanan mecburi uzun süre devamsızlıklarını

telafi etmek için bir eğitim programı oluşturulmuştur. 

Bu amaçtan hareketle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, okuma, matematik ve yaşam becerilerini

hedefleyen 36 saatlik yoğun bir program geliştirilmiş ve uygulamaya başlanmıştır.

Proje dahilinde çocukların kendi başlarına öğrenmeye devam etmeleri için bir kitapçık tasarlanmış ve çocuklara

hediye edilmiştir. Ayrıca devam eden öğrencilerimize okumalarını geliştirmek amacıyla bir tane de okuma kitabı

hediye edilmektedir.

Bu sorunun daha bütünsel çözümü için hem velilere hem de öğretmenlere seminerler yapılmaktadır.  Bu seminerler

ile ailelerin, öğretmenlerin ve gönüllülerin bu çocukların ihtiyaçları ve eğitimlerini nasıl destekleyecekleri konusunda

farkındalığı artırılması hedeflenmektedir.

Okula dönüş projesi ailelelerin Şanlıurfa'ya döndüğü Ekim, Kasım aylarında Şanlıurfa'da bulunan eğitim

parkımızda devam etmektedir. 

Nisan ayında ise aileleri dolayısıyla tarım alanlarına giden çocuklarla  Harran bölgesinde devam edecektir.  
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               ÖĞRENEN ÇOCUK  SORUMLU BİREY

“Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey” etkinlikleri 2019-2020

Sonbahar Etkinlik Dönemi boyunca TEGV’in 21 farklı

etkinlik noktasında uygulanmıştır. İlkokul 4.sınıf

çocuklarının sürekli öğrenme güdülerini harekete

geçirerek, finansal okuryazarlık, güvenli bilgiye erişim,

çevre bilinci gibi konularda farkındalıklarının geliştirilmesi,

böylelikle sorumlu bireyler olarak hayata

hazırlanmalarının hedeflendiği 10 haftalık program

kapsamında toplam 499 çocuğa ulaşılmıştır.

Argüden Yönetişim Akademisi ve Özel Sektör Gönüllüleri

Derneği (ÖSGD) işbirliğinde geliştirilen içeriklerin detaylı

şekilde ölçme değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

                                                                                    ÖZGÜR ATÖLYE

STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Matematik) yaklaşımını ve proje metodolojisini çocuklara kazandırmayı

hedefleyen Özgür Atölye eğitim programını hayata geçirdik.

Programda çocukların ve gönüllülerin gerçek yaşam problemlerine, ürünlerine ya da sistemlere eleştirel bir biçimde

yaklaşmaları ve bu problemleri çözmek için proje tabanlı öğrenme metodolojisini kullanabilmeleri hedefleniyor.

Bölgesel farklılıklar ve ihtiyaçların çocuk ve gönüllüler tarafından araştırıldığı 12 haftalık program boyunca 4 çocuk

1 gönüllüden oluşan ekip birlikte çalışıyor, kendi hayatlarında yaşadıkları bir problemden yola çıkarak araştırma

yapıyor; sanatsal, endüstriyel, bilimsel ya da edebi bir yenilik/yeni ürün ortaya koyarak bu ürünü ve süreci

değerlendiriyorlar.
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                                                            DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN ATÖLYELER

İnsan Hakları, Ayrımcılık, Barış, Çocuk Hakları, Katılım Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet atölyeleri, Ekoloji atölyesinin de yer

aldığı “Daha İyi Bir Dünya İçin Atölyeler” projesinin ikinci dönemi başladı. Projenin 300 öğretmene ulaşması

hedefleniyor. Eğitim içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği, barış , ayrımcılık, ekoloji, insan hakları, çocuk hakları

konularında farkındalığın yükselmesi amaçlanmaktadır. Gönüllüler ve öğretmenlerin yanı sıra; proje tamamlandığında

15.000 TEGV çocuğu daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu bilecek ve bunu gerçekleştirmek için de donanımlı hale

gelecek.

                                                                                           DÜŞ GEZGİNİ

Alta Mane Vakfı tarafından desteklenen, çocukların sanatsal bilgi ve becerilerinin artırılmasına ve sanata yönelik olumlu

tutum kazanmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan programımız ile, sanat programını etkinlik noktalarımızın olmadığı

yerlerdeki çocuklarla buluşturuyoruz

Düş Gezgini Ateşböceği Sanat Eğitimimizi alan çocukların öz saygı ve öz güven artışını ölçmek üzere 2019 ve 2021 yılları

arasında uzun süreli bir etki ölçümü gerçekleşmektedir. Çalışma Boğaziçi Üniversitesi danışmanlığında yürütülmektedir.

Çalışma için Aralık 2019’da 63 katılımcıdan hem nitel hem nicel veri toplanmıştır. Araştırmanın nicel verisi, Sanata Yönelik

tutum anketi ve Rosenberg Benlik Saygısı Derecelendirme Ölçeği ile öğrencilerin programı tamamladıktan sonraki

deneyimlerini kapsar; nitel bölümü ise program kazanımlarına yönelik oluşturulmuş açık uçlu mülakat sorularından

oluşur. İlk bulgular, çocukların Düş Gezgini Programının bilgilendirici ve tatmin edici bir öğrenme deneyimi olduğunu ve

çocukların sanata karşı tutumlarını pozitif olarak etkilediğini göstermiştir.
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                                                                 MEB YENİ ARA DÖNEM UYGULAMASI

TEGV yeni başlayan ara tatil uygulamasında 18 Kasım - 24 Kasım 2019  tarihleri arasında çocuklarımızın etkinliklerine

destek olmaya devam etti. Bu süreçte tüm eğitim parklarımız, etkinlik noktalarımız ve ateşböceklerimiz hizmet vermeye

devam etti. Bu süreçte pek çok farklı etkinlik yapıldı ve çocuklarımız bu dönemi de verimli bir şekilde değerlendirdi.
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                                             YENİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ

TEGV'de proje ya da eğitim içeriği hazırlanmadan önce yaratmak istediğimiz sonuçlar konusunda bütün

paydaşlarımızla uzlaşırız. Sonrasında ise ihtiyaç analizi ile projenin/eğitim programının değeri ve kapsamını

belirleriz. TEGV eğitim uzmanları, ölçme değerlendirme alanında uzmanlaşmış akademisyenler ve bağımsız etki

ölçümü laboratuvarları ile işbirliği içinde etki ölçümü ve ölçme değerlendirme çerçevesi oluştururuz.

Sonrasında standart ön test- son test değerlendirmeleri, saha gözlemleri, odak grup çalışmaları, rubrikler ve geri

bildirim anketleri ile çocuk ve gönüllü eğitimleri için süreç ve sonuç değerlendirme araçlarını kullanır ve bütün

programlarını sistematik olarak değerlendirir.

Bunun yanı sıra, uzun süreli eğitim programları için daha bilimsel ve deneysel etki ölçümü gerçekleştirilir ve 2020’de

bilimsel etki ölçümü çalışmaları devam edecektir. 2019-2020 etki ölçümü çalışmaları aşağıdaki gibidir:

- Algo Dijital Eğitim Programının problem çözme ve algoritmik düşünme becerileri üzerine etkisini ölçümlemek

üzere Koç Universitesi Bağımsız Etki Değerlendirme Laboratuvarı tarafından 2019 yılında karşılaştırmalı örneklem

etki ölçümü gerçekleştirildi. 10 haftalık / 20 saatlik Matematik, Okuma ve Algo Dijital Programını alan çocuklar

arasında, Matematik ve Algo Dijital Eğitim programını alan çocuklarda problem çözme ve algoritmik düşünce

becerilerinde pozitif etki bulunmuştur.

- Tasarım Mucitleri ve Tasarım Fabrikası eğitim programlarının etki ölçümü 2019-2022 yılları arasında devam

edecek olup, Tasarım ve Beceri atölyesinde eğitim alan çocuklarımızın yaratıcılık, problem çözme ve tasarım odaklı

düşünme becerilerindeki gelişme değerlendirilecektir. Araştırmanın anket bölümüne 4000, mülakat bölümüne

1100 çocuk katılacaktır.

- Yeni Düşler Atölyesi Sanat Eğitiminin çocukların benlik algısı, sosyal uyum ve özgüven konularındaki gelişim ve

değişimlerini ölçmek amacı ile 2019 yılında Koç Üniversitesi Bağımsız Etki Değerlendirme Laboratuvarı tarafından

bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışma ile

1) Program hedeflerini gerçekleştirmede programın etkisi

2) Programın çocuklarda psikolojik ve davranışsal olarak bir etkiye yola açıp açmadığı araştırılmıştır.

Araştırma sonucunda programın hedeflenen tüm kazanımları üzerinde pozitif etki bulunmuş, ancak psikolojik ve

davranışsal boyutta bir etki bulunmamıştır.

- Düş Gezgini Ateşböceği Sanat Eğitimimizi alan çocukların öz saygı ve öz güven artışını ölçmek üzere 2019 ve

2021 yılları arasında uzun süreli bir etki ölçümü gerçekleşmektedir. Çalışma Boğaziçi Üniversitesi danışmanlığında

yürütülmektedir. Çalışma için Aralık 2019’da 63 katılımcıdan hem nitel hem nicel veri toplanmıştır. Araştırmanın

nicel verisi, Sanata Yönelik tutum anketi ve Rosenberg Benlik Saygısı Derecelendirme Ölçeği ile öğrencilerin

programı tamamladıktan sonraki deneyimlerini kapsar; nitel bölümü ise program kazanımlarına yönelik

oluşturulmuş açık uçlu mülakat sorularından oluşur. İlk bulgular, çocukların Düş Gezgini Programının bilgilendirici

ve hoş bir öğrenme deneyimi olduğunu ve çocukların sanata karşı tutumlarını pozitif olarak etkilediğini

göstermiştir.
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  2. TEGV HAKKINDA

KURULUŞ AMACIMIZ

23 Ocak 1995 tarihinde Suna Kıraç önderliğinde, Türkiye’nin önde gelen iş insanları ve akademisyenleri
tarafından kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), bugün ülkemizin eğitim alanında faaliyet gösteren
en yaygın Sivil Toplum Kuruluşudur.

Vakfımızın varoluş nedeni, ilköğretim çağındaki çocukların çağdaş, evrensel değerlere ve cumhuriyetin temel
ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla; devlet tarafından verilen temel
eğitime katkıda bulunmaktır.

Hedefimiz, çocuklarımızın akılcı, sağ duyulu, öz güven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete
geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde; cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen
mutlu bireyler olarak yetişmesidir.

DEĞERLERİMİZ

GÜVENİLİRLİK

Tüm karar, davranış ve uygulamalarımızı kurumun
objektif kriterlerine göre gerçekleştiririz.

Vakfın ortak hedeflerine ulaşmak için gönüllülük
ruhuyla çalışır, tüm paydaşlarımıza destek oluruz.

GÖNÜLLÜLÜK VE DAYANIŞMA

YENİLİKÇİLİK

Yeniliğe, değişim ve gelişime açık bir yaklaşımla
çalışırız.

FARKLILIKLARA SAYGI

Toplumsal farklılıkların zenginlik, fikirsel farklılıkların
fırsat olduğunu düşünüyoruz.

SORUMLULUK

Görev ve sorumluluklarımızı iş disiplini ve etik
kurallarımız çerçevesinde eksiksiz yerine getiririz.
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3. TEGV YAKLAŞIMI

a. Felsefemiz

TEGV, farklı becerilere sahip olarak dünyaya gelen tüm çocuklara kendi potansiyellerini ve yeteneklerini
keşfetmelerine fırsat tanıyan bir ortam sunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda oluşturduğumuz modelimiz
beş ana boyuttan oluşmaktadır:
Çocuk dostu mekânlarımız, donanımlı gönüllülerimiz, çocuk merkezli eğitime destek programlarımız,
sistematik izleme-değerlendirme yapımız ve tüm bu boyutları bütüncül ve etkileşimli biçimde ele alan
yönetişim yapımız.

Bu bağlamda geliştirdiğimiz programlarımız, çocuğu merkeze alarak; çocukların aktif, etkinlik temelli ve
eğlenceli biçimde öğrenmelerini amaçlamaktadır. Programlarımız, çocukların temel becerileri ve yaşam
becerilerini edinmelerini hedeflemekte, aynı zamanda özgüvenlerini ve motivasyonlarını da
desteklemektedir.
Programlarımız ve etkinliklerimiz, çocukların kendilerini güvende hissettikleri, düşünce geliştirebildikleri,
yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri, aktif katılımlarının ön planda olduğu ve çeşitli eğitim malzemeleriyle
desteklenmiş öğrenme ortamlarında uygulanmaktadır.
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Cinsiyet Dağılımı

Kadın (76%) Erkek (24%)

Gönüllü Sayımız

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 Sonbahar

    8.454 
9.241

Gönüllülerimiz bize 3 alanda destek veriyor:

Etkinlik Gönüllülerimiz, ilgili eğitimleri aldıktan
sonra etkinlik içeriklerimizi çocuklarla buluşturuyorlar.

Destek Gönüllülerimiz, çocuk etkinlikleri dışındaki
tüm faaliyet konularında projeler geliştirerek destek
veriyorlar.

Eğitmen Gönüllülerimiz ise Türkiye'nin dört bir
yanındaki gönüllülerin eğitilmesi konusunda destek
oluyorlar.

2020 yılı Yaz ve Sonbahar döneminde  5.788 gönüllümüz 11.576 saatini TEGV'de eğitim çalışmalarına ayırarak 572.440 TL
değerinde fayda yarattı.

Bütün etkinliklerimizi gönüllülerimizin desteğiyle hayata geçiriyoruz. Çocukların umutlarını gerçekleştirmeye
inanan gönüllülerimiz; emeklerini, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinciyle
çocuklarımıza aktararak, yarının aydınlık insanlarının yetişmesine destek oluyorlar.

b. Gönüllülük Yaklaşımımız ve Süreçleri

Programlarımızın hedeflediği kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını izlemek amacıyla her program kapsamında
düzenli izleme - değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Gönüllülerimizin desteğiyle yürütülen bu
çalışmalar, program geliştirme süreçlerimizde bize yol göstermektedir.

Eğitime destek faaliyetlerimizin niceliği ve niteliği bizim için büyük önem taşımaktadır. Mümkün olduğu kadar çok
çocuğa ulaşmaya ve yaygınlaşmaya çalışırken; çocukla buluşma aracı olan faaliyetlerimizin kalitesinin de en üst
düzeyde olması için de çaba gösterilmektedir. Mekânlarımızın ve gönüllülerimizin donanımı, programlarımızın
niteliği, düzenli izleme-değerlendirme çalışmalarımız ve tüm bu unsurları bütüncül biçimde ele alan yönetişim
yapımız ile faaliyetlerimizin kalitesini güvence altına almayı hedeflemekteyiz.

8.799
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GÖNÜLLÜLÜK SÜRECİ

TEGV’de gönüllü adayı olmak için, 18 yaşını bitirmiş olmak, lise mezunu olmak, vakfın amaç, vizyon ve
misyonunu benimsemek, vakfın amaç, vizyon ve misyonuna uygun olarak belirlediği program/etkinlik ve
fonksiyonlara somut katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişilik özelliklerine sahip olmak
gerekmektedir. Bu kriterlere uyan herkes http://tegv.force.com/gonullubasvurusu adresinden ya da doğrudan
etkinlik noktasına giderek TEGV'de gönüllü olmak için başvurabilir.

Adım Adım Gönüllülük; gönüllü adaylarının ve mevcut gönüllülerin Vakıf iç işleyişine göre, oryantasyon, eğitim,
yönlendirme, destek ve koordinasyon süreçlerini içerir. Adım Adım Gönüllülük, gönüllülük faaliyetleri süresince
Vakıfla bir uyum ve bütünlük içinde çalışabilmeleri için gönüllülerimize ihtiyaç duyacakları rehberliği sağlayan bir
mekanizmadır.

TEGV Adım Adım Gönüllülük Kapsamında; Yerinde, online veya çeşitli gönüllü arama bulma yöntemleri ile
başlayan Başvuru süreci Vakıf Tanıtımı ile devam eder. Vakıf Tanıtımına katılan gönüllü adaylarından (Gönüllü
Taahhütnamesi, KVKK Aydınlatma Metninin Onaylanması , İyi hal kâğıdı) talep edilir. Vakıf tanıtımı sonrasında
gönüllü adayları Temel Gönüllü Eğitimine katılarak gönüllü olmak üzere adımları tamamlar. Temel Gönüllü Eğitimi
sonrasında gönüllüler destek olmak istedikleri alana ilişkin program gönüllü eğitimlerini de katılarak etkinlik
dönem planına dahil olurlar.

· Temel Gönüllü Eğitimi: Gönüllü adaylarının, çocuk ile çalışma ve çocuk haklarını öğrendiği bir tam günlük
eğitimdir. TEGV gönüllüsü olabilmek için bu eğitimin alınması zorunludur.

· Program Gönüllü Eğitimleri: Gönüllünün destek vereceği program özelinde 1 veya 2 tam gün süren ve
programın genel felsefesini ve uygulama detaylarını anlatan alan eğitimleridir. Her gönüllünün destek vereceği
programın eğitimini alması zorunludur.

GÖNÜLLÜ MOTİVASYON UYGULAMALARIMIZ;

Vakfımızın amaçları doğrultusunda zamanını, birikimini ve emeğini  karşılıksız olarak sunan gönüllülerimizi onore
etmek ve  motivasyonlarının devamlılığını sağlamak, Vakfımızın gönüllü yönetimi anlayışının en önemli
unsurlarından birisidir.

Bu kapsamda;

Gönüllü Seminer Organizasyonları

Daha iyi Bir Dünya İçin Atölyeler

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü

Bölgesel Gönüllü Buluşmaları

Gönüllü Teşekkür Uygulamaları
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4. TEGV'DE EĞİTİM

TEGV, çalışmalarında gelişim basamakları açısından iki farklı dönemdeki çocuklarla bir araya gelmektedir.
Bunlardan ilki genel olarak 6-12 yaşlar arasındaki dönem olan orta çocukluk iken, bir diğeri yaklaşık olarak 13
yaşından başlayan ve TEGV’in bir araya geldiği son sınıf düzeyi olan ortaokul 8. sınıfın tamamlandığı 16 yaşına
kadar uzanan ergenlik dönemidir. TEGV Eğitim Programları hedef kitlesi olan çocukların içinde bulundukları
gelişim boyutlarını dikkate alarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu yolla çocukların 4 farklı boyut
üzerinden gelişimleri desteklenmektedir. Bu boyutların her biri diğerleri ile ilişkilidir. Bazı beceri, öğrenme
süreci ve deneyimleri sınıflandırmak hayli zordur; çoğu zaman aynı beceri birden fazla boyut ile ilişkilidir.

Psikomotor / Fiziksel Gelişim

Fiziksel gelişim boyutu ile çocuğun her türlü bedensel büyüme ve olgunlaşma süreci kastedilmektedir. TEGV
sunduğu eğitim programları ve spor olanakları ile çocukların bedensel sağlık ve iyi olma halleri ile yakından
ilişkili olan fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.

Sosyal Gelişim

TEGV çocuk ve gençlerin topluluk içindeki olumlu deneyimlerinin sosyal gelişimleri üzerindeki büyük etkisini
göz önünde bulundurarak onlara koruyucu, destekleyici ve geliştirici bir sosyal ortam sunma çabasındadır. Bu
beceri alanı, bilgiyi başkalarına aktarma, başkalarından gelen bilgiyi yorumlama ve uygun bir şekilde cevap
verme ile ilgili becerileri içerir. Toplumsal beceriler kişilerarası etkin iletişim için de önemli becerilerdir.

Akran ve yetişkinlerle olumlu iletişim,
sosyal ipuçlarını anlama ve empati,

başkalarına saygı, öz güven, öz sunum,
iletişim, uyuşmazlık çözümü, uzlaşma,
işbirliği, yardımlaşma, grup çalışması,
uyum sağlayabilme, liderlik, yurttaşlık

becerileri

Bilişsel Gelişim

Bilişsel gelişim, bireylerin bilgi edinmeleri, bu bilgiyi yapılandırmaları ve uygun şekilde kullanmaları ile ilişkili
tüm süreçleri kapsamaktadır. Deneyim, sosyal geçiş, olgunlaşma ve dengeleme gibi öğelerle gelişir. Bu beceri
alanı, düşünme, muhakeme etme ve benzeri zihinsel yeteneklerin geliştirilmesini amaçlayan bilgi ve
becerileri içerir.

Dikkat, algılama, hafıza, mantık
yürütme, analiz etme, eleştirel
düşünme, karar verme, hedef

koyma, yaratıcı düşünme, problem
çözme, bilgi ve iletişim teknolojileri

okuryazarlığı, planlama ve
organizasyon, stratejik düşünme,
eleştirel düşünme vb. beceriler ile

derinlemesine bilgi edinme

A. TEGV'DE GELİŞİM ALANLARI
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Duygusal Gelişim

Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim olarak tanımlanan duyguların
algılanması ve anlamlandırılmasına ilişkin tüm süreçler bu boyutta incelenir.Duygusal boyut sosyal ve bilişsel
boyutlar ile sıkı bir ilişki içindedir, iletişim, , gibi konulara ilişkin beceriler bu boyut altında yer alır.

Duyguları tanıma ve ifade etme;
duygu ve davranışları yönetme,

çatışma çözümü, değer verme, iç
motivasyon

Değerler Gelişimi

TEGV misyonu, kurumsal ve etik değerleri ile ilişkili olarak ve bir sivil toplum kuruluşu olarak, toplumsal uzlaşı,
birliktelik duygusu, kültürel mirasın ve doğanın korunmasının değerler eğitimi ile gerçekleşeceğine inanır ve bu
alanda yapılandırılmış çocuk ve gönüllü etkinlikleri sunar.

Çevre bilinci, farklılıklara saygı,
adalet, eşitlik, insan ve çocuk

haklarına saygı, sanatsal, kültürel,
ekoloji anlayış, etik, dürüstlük,

barış

TEGV öğrenme yaklaşımının iki temel ilkesi bulunmaktadır. TEGV’de çocuklar, gönüllüler ve paydaşlarla hayata
geçirilen her türlü eğitim/öğrenme faaliyetinde bu ilkeler göz önünde bulundurulur.

Aktif Öğrenme

“Aktif öğrenme, öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, ona öğrenme sürecinin çeşitli yönleri ile
ilgili karar alma ve öz düzenleme yapma fırsatlarının verildiği ve karmaşık öğretimsel işlemlerle öğrenenin
öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme sürecidir.”

Öğrenme ortam ve araçları tasarlanırken, çocuk ve gönüllü katılımını teşvik edecek, onların katılımları ile
geliştirilmeye açık, eğlenceli, deney, deneyim, paylaşım, oyun ve dijital araç ve platformlara önem veren,
öğrenmeyi keyifli hale getiren bir yaklaşımın benimsenmesi önemlidir.

Bir eğitim yaklaşımı olarak aktif öğrenme aşağıdaki temel ilkeleri içerir:

Çocuk, öğrenme sürecinin aktif bir öğesidir.
Her çocuğun öğrenme becerileri geliştirilebilir.
Öğrenmede bireysel ve kültürel farklılıklar dikkate alınır. Bilgi ve beceriler geçmiş yaşantılardan yararlanılarak
yapılandırılır.
Öğrenmede çevre ile aktif etkileşim; işler ve etkinlikler (çocuğa ne yaptırdığınız) önemlidir.
Aktif öğrenmede uygulanan yöntem ve teknikler, öğrenme ortamında çocukları diğer çocuklarla işbirliği
yapmaya teşvik eder ve aktif kılar.
TEGV öğrenme ortam ve araçlarının, programların, etkinliklerin aktif öğrenme yaklaşımı ile hazırlanması ve
uygulanması esastır.

B. TEGV ÖĞRENME İLKELERİ
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Gönüllü Katılım
TEGV’de öğrenme süreci, bu sürece katılanların tamamının öğrendiği bir süreçtir. TEGV’de eğitsel etkinlikler,
çocuklar başta olmak üzere, gönüllüler, aileler ve diğer paydaşların etkileşim içinde öğrenmelerini teşvik edecek,
şekilde planlanır ve uygulanır. Bu sürece herkesin gönüllü katılımı esastır.
Gönüllülerimiz basitçe TEGV program ve etkinliklerini çocuklara ulaştırmak için sorumluluk almış aracılar değildir.
TEGV’de öğrenme süreci “öğreten-öğretim programı-öğrenen” mekanik ilişkisi içinde yürümez. Gönüllüler
öğrenme sürecinin en kritik öğelerinden biridir. Öğrenme etkinliklerinin planlanmasında, uygulanmasında ve
değerlendirilmesi sürecinde aktif katılımcı olmaları beklenir. Bu katılımın gönüllülere getirdiği kazanımlar ve
sorumluluklar vardır.
TEGV çalışanlarının, özellikle eğitimle ilgili doğrudan sorumluluğu olanların öğrenme süreçlerinin etkili bir şekilde
planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için aktif katılımı beklenir.

C- TEGV ÖZGÜN EĞİTİM MODELİ
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Eğitim modelimizin yapı taşını temel eğitim çağındaki çocuklar (6-14 yaş) ve onlarla etkinliklerde buluşan temel
gönüllü eğitimini ve program gönüllü eğitimini tamamlamış gönüllüler oluşturur.

İlköğretim çağındaki çocuklara yönelik olan Eğitim Programlarımız çocukların güvenli öğrenme ortamlarında
fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel ve değerler olarak kendilerini sürekli geliştirme fırsatı sunar; çocukların
oynama, eğlenme, sosyalleşme, paylaşma, birey olarak saygı görme ve kabul edilme ihtiyaçlarını merkeze alır.
Programlarımız, temel akademik becerilerden, 21. yüzyıl yaşam becerilerine; sportif etkinliklerden, bilişim ve
tasarım etkinliklerine; çocuk haklarından, ekolojiye; bilimsel bilgiye dayalı kavramsal modellerin tavsiye ettiği
kapsam, yöntem ve yaklaşımlar incelenerek, özgün bir biçimde çocuklara sunmak üzere hazırlanır.

Eğitim stratejilerimize, fiziksel yapımıza ve faaliyet alanlarımıza uygun olarak yıllar için gelişmiş olan eğitim
modelimizde, 1. 2. 3. ve 4. sınıf (ilkokul) ile 5. 6. 7. ve 8. sınıf (ortaokul) düzeyine yönelik olarak Eğitim Programları
Bölümü ve alanında uzman danışman eğitimciler tarafından tasarlanan eğitim etkinlikleri aşağıdaki şekilde
sınıflandırılmaktadır.
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Kısa Süreli Etkinlikler

EĞLEN ÖĞREN HİJYEN HOŞ GELDİN SAATİ SİNEMA/BELGESEL SAATİ
KISA SÜRELİ SERBEST ETKİNLİK KUTU OYUNLARI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

BİRLİKTE ÖĞRENELİM BAHÇE OYUNLARI YARATICI OKUMA GÖRÜNMEZ ÇOCUK

RESİM TAMAMLAMA SİHİRLİ BOYA

Çocuk Sayısı
0

20k

40k

D- ETKİNLİK ÖZETİ 31 TEMMUZ 2019 - 19 OCAK 2020 

Kulüp Etkinlikleri

SPOR & OYUN DİL & İLETİŞİM & EDEBİYAT DÜŞÜNCE OYUNLARI PLASTİK SANATLAR

MÜZİK BİLİM & TEKNOLOJİ PERFORMANS SANATLARI GÖRSEL SANATLAR

Çocuk Sayısı
0

500

1000

1500

Eğitim Programları

ALGO DİJİTAL DRAMA ATÖLYESİ OKUYORUM OYNUYORUM FEN EĞLENEREK ÖĞREN

MATEMATİK EĞLENEREK ÖĞREN DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN ATÖLYELER DÜŞLER ATÖLYESİ
BİRLİKTE ÖĞRENELİM TASARIM VE BECERİ ATÖLYESİ KİD'S BOX ALLİANZ MOTTO HAREKET

Çocuk Sayısı
0

20k
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E- 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında TEGV'in Eğitime Katkısı

Çocuk Başına Yatırım*
144 TL

Tekil Çocuk Sayısı
92.468

Yapılan toplam yatırım 
13.315.392 TL

Gönüllü Başına Yatırım **
119 TL

Aktif Gönüllü Sayısı
5.788

Yapılan toplam yatırım
688.772 TL

* Çocuk etkinlik malzemelerini ve taşıma  maliyetini kapsar 

* *Gönüllü Eğitimlerini, eğitimi malzemelerini, taşıma ve yemek  maliyetini  kapsar. 
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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Eğitim Programları Departmanı 2019-2021 strateji çalışmaları
kapsamında oluşturmayı hedeflediği yol haritasının belirleyicisi olarak 44 sabit etkinlik noktasında aktif olan
örneklem çocuk, aile/veli ve gönüllü grubuna yönelik bir eğitim ihtiyaç analizi hazırlamıştır. Anketimizde aile
bireylerinin, çocukların ve gönüllülerin gözünden çocukların eğitim alışkanlıklarını, ihtiyaçlarını, akademik
performanslarını ve okul dışı saatlerde gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi hayal ettikleri etkinlikleri anlamak
hedeflenmektedir.

Bu değerlendirme çalışması ortalama 43 etkinlik noktasından toplam 817 aile bireyinin, 966 çocuğun ve 916
gönüllünün katkıları ile derlenmiştir.

Anket soruları 3 farklı alanda kategorize edilmiştir:
· Demografik dağılım,
· Akademik performans ve ilgi alanları,
· Dijital yeniliklere karşı düşünceler.

F- 2018-2019 DÖNEMİ İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇLARI

Yaptığımız ankette, ailelerin ve çocukların hangi kurslara ilgi duydukları irdelenmiştir. Bu kapsamda ailelerin
çocuklarını matematik ve ingilizce alanında bir kursa göndermeye istekli olduğunu görülmüştür.

BULGULAR

Öte yandan çocukların dile getirdiği ilgi alanlarının farklılaştığı da gözlemlenmiştir. Katılımcılar çocuklarının
spor, sanat ve bilişim odaklı kurslara gitmeye istek ve ilgi duyacağını belirtmiştir.
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Çocuklarımızın öğrenmeye dair ilgi alanları ve öğrenmeye dair istekleri irdelenmiştir. Katılımcıların aşağıdaki
kategorilerden 3’ünü ilgi alanlarına göre seçmesi istenmiştir.

Çocukların desteğe ihtiyaç duyduğu alanlar çerçevesinde sorulan sorularda ise öne çıkan kategori yine matematik /
problem çözme becerisi olmuştur. İlgilerini çeken alanlardan farklı olarak yabancı dil öğrenme istekleri de (%14)
bu soru ile ortaya çıkmıştır.
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Gönüllülerimizin TEGV etkinliklerinde yer almasını arzu ettikleri yeni teknikler de sorgulanmıştır.

Gönüllülerimizin TEGV’de hazır bulunuşluklarını anlamak adına aktiflik süreleri ve etkin oldukları programlara
dair sorular hazırlanmıştır.
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" Charity money has only one life buy if you
transform it into social business money,

then it become a life of eternity. "

- Muhadmmad Yunnus, 2006 Nobel Peace Prize Winner

TEGV YAKLAŞIMI

Vakfımız, Türkiye’nin eğitime erişimi sınırlı olan, derslik başına düşen öğrenci sayısının yüksek, sosyoekonomik
gelişmişlik endeksinin düşük; nüfus yoğunluğunun, ortalama hane halkı büyüklüğünün ve işsizlik oranının yüksek
olduğu sosyoekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde, çocukların nitelikli eğitime erişimini desteklemeyi
hedeflemektedir. TEGV, bu kapsamda tasarlanan çocuk dostu mekânlarda, Türkiye’nin 71 farklı noktasında
faaliyetlerini sürdürmektedir. Etkinlik noktalarımızın detaylı listesini Ek - 1’de görebilirsiniz.

- Sauda Mataka, mother of four from Tanzania.

5- TEGV MEKANLARI

7
BÖLGE

32
İL

71
ETKİNLİK NOKTASI

9
EĞİTİM PARKI

38
ÖĞRENİM BİRİMİ

24
ATEŞBÖCEĞİ
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EĞİTİM PARKLARIMIZ

Etkinlik ve bilgisayar odaları,
kütüphane ve özel atölyelerin yanı sıra
futbol, basketbol vb. spor sahalarına
da sahip Eğitim Parklarımızda yılda
yaklaşık 5 bin çocuğu ağırlıyoruz.

ÖĞRENİM BİRİMLERİMİZ

Farklı amaçlar için özel olarak
tasarlanmış 4 etkinlik odası, bilişim ve

teknoloji odası ve kütüphaneden
oluşan Öğrenim Birimlerimizden yılda

yaklaşık 1.500 çocuk yararlanıyor.  
Türkiye genelinde 38 Öğrenim

Birimimiz bulunmaktadır.
(Ek - 1.2 / 1.3)

ATEŞBÖCEKLERİMİZ DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMUMUZ

algodijital.com adresinden
çocuklara algoritmik düşünme ve

kodlama etkinliklerini dijital
ortamda sunuyoruz. 2019 yılında
"her çocuğun erişebileceği bir STK
olmak" vizyonumuz ışığında dijital
platformumuzu geliştirmek üzere

çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Eğitim Gönüllüleri, Park ve Öğrenim
Birimlerinin bulunmadığı yerlerdeki

çocuklara Ateşböceği Öğrenim
Birimi aracılığı ile ulaşmaktadır. Yılda
yaklaşık 2.400 çocuğun yararlandığı

Ateşböceği, bilişim ve teknoloji
odası, serbest etkinlik odası ve
yaşam alanından oluşan bir tır

dorsesidir. 21’i standart, 3’ü tematik
olmak üzere 24 Ateşböceği Öğrenim

Birimimiz bulunmaktadır.
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6. ETKİNLİKLERİMİZ
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A. ÖĞRENİM BİRİMİ VE EĞİTİM PARKI PROGRAMLARIMIZ

Çocuklarımızın farklı gelişim boyutlarını destekleyen ve onların ilköğretim düzeyinde kazanmaları gereken bilgi,
beceri ve değerleri edinmelerine katkıda bulunan özgün eğitim programları ve etkinlikleri hazırlıyoruz ve
uyguluyoruz. Programlarımızı; TEGV öğrenme ortamı, araçları ve aktif öğrenme yaklaşımı ile hayata geçiriyoruz
ve 10 haftalık etkinlikler şeklinde sunuyoruz.

3.  MATEMATİK EĞLENEREK ÖĞREN1. BİRLİKTE ÖĞRENELİM 2. ALGO DİJİTAL

4. FEN EĞLENEREK ÖĞREN

5.  OKUYORUM OYNUYORUM 
YARATICI OKUMA 

RENKLİ KALEMLER
6-7. DÜŞLER VE DRAMA ATÖLYELERİ

9. KID'S BOX  İNGİLİZCE8. TASARIM VE BECERİ ATÖLYESİ  10. ALLİANZ MOTTO HAREKET
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Nirun Şahingiray Fonu desteğiyle yürütülen Birlikte Öğrenelim Programı, 1. sınıf çocuklarının gelişiminde
önemli rol oynayan becerilerin geliştirilmesini hedeflemektedir. Program, çocukların dil ve iletişim, bilişsel,
özyönetim, işbirliği ve grup çalışması, motor ve sanatsal becerilerinin gelişmesine destek vermektedir.

Birlikte Öğrenelim programının temel kazanımları:
· Duygularını tanıma,
· Yardımlaşma ve sorumluluk kavramları üzerine düşünme,
· Çeşitlilik ve farklılıklar üzerine düşünme,
· Etkili dinleme ve konuşma tekniklerini uygulama,
· İşbirliği içinde takım çalışmasına katılma ve değerlendirme,
· Çatışma içeren durumlara barışçı çözüm yolları bulma,
· Kendini sanat aracılığıyla ifade etme,
· Duyularını öğrenme ve önemini fark etme,
· Temel okuma ve matematik becerilerini geliştirme,
· Motor becerilerini geliştirmedir.

1. BİRLİKTE ÖĞRENELİM

“Maske etkinliğini, kurabiye
yaptığımız etkinliği çok sevdim.
Malzemelerimi arkadaşlarımla
paylaştım. Çok güzel etkinlikler

yaptık. Gönüllü abi ve
ablalarımı çok seviyorum.
Leylek dansını öğrendim.

Burası çok güzel….”

T.Y
Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi Eğitim Parkı

ÇOCUKLARIMIZ NE DEDİ? GÖNÜLLÜMÜZ NE DEDİ?

“Duygu aynası oyununun çok
faydalı ve çocuklar için etkili

olduğunu düşünüyorum.
Oyunun başlarında çocuklar
zorlansa da sonrasında zevk
alarak ve duygularını ifade

ederek bu oyunu oynadılar.”

İ. A  
Çorum Öğrenim Birimi

Birlikte Öğrenelim programı 31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020 arası dönemde 294 gönüllünün desteği ile
toplam 3,040 çocuğa ulaşmıştır.
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Google.org desteği ile hayata geçen Algo Dijital, bilgisayar ve iletişim teknolojilerini hayatın her alanında
kullanabilen ve bilgi toplumunun birer bireyi olan çocuklar yetiştirmek amacıyla oluşturulmuş, 2 - 8. sınıf çocuklara
yönelik bir programdır. Bu programdaki algoritma ve kodlama içerikleriyle, günümüzde hızla gelişen teknolojinin
içine doğan çocukların, tüketici konumdan üretici konuma geçmesi, algoritmik düşünmeyi anlaması, yorumlaması
ve zihinsel becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. Etkinliklerde kullanılacak içerikler, ilköğretim
düzeyindeki çocukların algoritmik düşünmeyi ve kod yazmayı oyun oynayarak öğrenmelerini
sağlamaktadır. Kod yazmayı öğrenmek sadece yazılım alanında değil; Türkçe, matematik gibi alanlarda ve günlük
hayatta karşılaşılan olaylar arasında ilişki kurup daha kısa sürede anlama, yaratıcı ve etkin biçimde problem
çözebilme becerilerini kazandırmayı sağlamaktadır.

Algo Dijital’in temel kazanımları:

· Algoritmik düşünme,

· Temel programlama bilgi ve becerilerini edinme,

· Analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme becerilerini geliştirme,

· Takım çalışması becerilerini geliştirme,

· Olaylar veya durumlar arasındaki ilişkileri görebilme,

· Sistematik düşünebilme,

· Yaratıcı düşünme ve çözüm üretebilmedir.

Program gönüllülerini programa hazırlamak üzere 2 aşamalı bir yol izlenmiştir. Eğitmen eğitimi alan gönüllüler,
sonrasında Program Gönüllüleriyle buluşmuşlardır.

2. ALGO DİJİTAL

Algo Dijital programı  31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020 arası dönemde 1.543 gönüllünün desteği ile toplam
35,293 çocuğa ulaşmıştır.
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Çocuklar için ilgi çekici ve eğlenceli etkinlik ve materyallerden oluşan
Matematik Eğlenerek Öğren Programı, 2 - 7. sınıf çocukların temel
matematik bilgi ve becerilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Aynı
zamanda çocukların matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine
katkı sağlamayı, matematiğe ilişkin duyabilecekleri kaygıyı
azaltabilmeyi hedeflemektedir. Düşünme egzersizleri, istasyon
çalışmaları, küpler, renkli görseller, günlük hayattan örnekler,
geometrik cisimler ve hikâyelerle çocuklar, matematiği eğlenerek
öğrenmekteler.

Matematik Eğlenerek Öğren programının temel kazanımları:
· Problem çözme,
· Karmaşık sorunları açık, basit ve mantıksal adımlara ayırarak çözme
ve düzenleme,
· Çevresindeki dünyayı sistemli algılama,
· Günlük hayatta ihtiyaç duyulan temel matematik bilgi ve
becerilerinde gelişme,
· Matematiğin farklı disiplinlerle ilişkisini fark etmedir.

3. MATEMATİK EĞLENEREK ÖĞREN

Program Etkisi

Matematik Eğlenerek Öğren programı 31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020 arası dönemde 993 gönüllünün desteği ile
toplam 22,190 çocuğa ulaşmıştır.

ÇOCUKLARIMIZ NE DEDİ?

"TEGV’de çok eğlendim.
Çünkü tangram, matematik,

boyama, maket, simetri
yaptık. Bahçede yepyeni
oyunlar öğrendik. Deney
yapmasak da burası hep

eğlenceliydi. Hayatım
boyunca bu kadar
eğlenmemiştim."

A. B
Samsun

Eğitim Parkı

GÖNÜLLÜMÜZ NE DEDİ?

"Matematiiği etkinliklerle
vererek öğrencilerin

tutumlarının değiştiğini
ve sevdiğini görmek beni de

mutlu ediyor. Hepinize
teşekkürler!!."

R. M
Adana Öğrenim Birimi
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Matematik Eğlenerek Öğren Programı’nın çocuklarım matematik tutumlarını olumlu yönde geliştirdiği
gözlemlenmiştir.
Bulgular, Matematik Eğlenerek Öğren Programı’nın, çocukların;
- Matematik konusunda kendilerini yeterli hissetmelerinde ve matematik konusunda kendilerine olan güvenlerinin
artmasında,
- Matematiğe önem vermelerinde,
- Matematiğe olan ilgi ve sevgilerinin artmasında ve
- Matematiğe karşı duydukları kaygının azalmasında
olumlu bir etkisi olduğuna işaret etmektedir.

Ön-test ve son-test ortalama puanlarına bakıldığında, çocukların matematiğe karşı tutumlarının Matematik
Eğlenerek Öğren Programı’na katıldıktan sonra olumlu yönde geliştiği görülmektedir



4. FEN EĞLENEREK ÖĞREN

Fen Eğlenerek Öğren Programı, 2 - 8. sınıf çocuklarına, fen bilimlerinin temel bilgi ve becerilerini kazandırmak
yoluyla, çocukların bilimsel süreç basamaklarına hâkim, neden-sonuç ilişkisini kurabilen, laboratuvar kullanımı
bilgi ve becerisine sahip ve fen bilimine karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda
bulunmayı hedeflemektedir. Fen Eğlenerek Öğren Programı’nda fen bilimleri, sadece herhangi bir bilim dalında
uzmanlaşan bir topluluk tarafından değil, herkese, eğitim sürecinin ilk yıllarından başlayarak kazandırılması
gereken bir süreç olarak ele alınmaktadır.

Fen Eğlenerek Öğren programının temel kazanımları:
· Bilimsel süreç basamaklarını tanıma,
· Günlük hayat ve doğa ile bilim arasında ilişki kurabilme,
· Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme,
· Temel fen kavramlarını tanıma,
· Grup çalışması içerisinde kurallara uyma ve arkadaşlarıyla etkin iletişim kurabilme,
· Eleştirel düşünebilme, problem çözebilme,
· Laboratuvar kullanımı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmadır.

Fen Eğlenerek Öğren programı  31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020  arası dönemde 903 gönüllünün desteği ile
toplam 22.237 çocuğa ulaşmıştır.
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ÇOCUKLARIMIZ NE DEDİ?
Çok eğlenceli deneyler yaptık,

zaten en sevdiğim ders Fen’dir.
En çok gökkuşağı, asma

bahçesi, süper emici toz ve kar
tanesini çok beğendim. Çünkü

yaparken çok ilgimi çekti ve
çok güzeldi. Arkadaşlarım çok
gürültücüydü. Aslında bana
göre bütün deneyler güzeldi.
Meltem abla ve Nisa ablaya
bize güzel şeyler öğrettikleri
için çok teşekkür ederim."

E. Ç
Eskişehir  Eğitim Parkı

GÖNÜLLÜMÜZ NE DEDİ?
Fen etkinliklerinde çocuklarla

Çevre ile ilgili çok keyifli ve yaratıcı
etkinlikler yapabildiğimizi

düşünüyorum. Bu etkinliklerle
çocuklarda günlük yaşamlarında

da gözlemler yapabilecekleri
konularda etkinlikler yaptık.
Çocukların özellikle doğayı
koruma, atıklar konusunda

bilinçlenmeleri ve
farkındalıklarının artması

konusunda faydalı olabildiğimizi
umuyorum.

Ş. M
Mardin Midyat  Öğrenim Birimi



5. OKUYORUM OYNUYORUM - YARATICI OKUMA

Okuyorum Oynuyorum Yaratıcı Okuma Programının temelini, 1 - 8. sınıf çocuklarının farklı okuma ve
yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan disiplinler arası uygulamalar oluşturmaktadır. Yapı
Kredi’nin desteği ile yürütülen program, Okuma Adası adını verilen, programın kazanımlarına uygun biçimde
tasarlanmış özel etkinlik odalarında uygulanmaktadır.

Okuyorum Oynuyorum Yaratıcı Okuma programının temel kazanımları:
· Bir amaç doğrultusunda kendisine okunan/anlatılan öyküyü dinleme,
· Kendisine okunan metinleri belirli bilgiler için dinleme,
· Metinde neler olacağıyla ilgili basit tahminler yapma, doğrulama ve gözden geçirme,
· Resim, nesne ya da olaylar arasında ilişki kurarak anlamlı öykü anlatma,
· Öyküleri (olayları, karakterleri, çelişkileri, temaları) kişisel deneyimleri ile ilişkilendirmedir.

Okuyorum Oynuyorum  programı  31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020 arası dönemde  1.064  gönüllünün
desteği ile toplam 23.729  çocuğa ulaşmıştır.
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ÇOCUKLARIMIZ NE DEDİ? GÖNÜLLÜMÜZ NE DEDİ?

Çok eğleniyorum. Her Cuma çok
heyecanlanıyorum. Burası çok

güzel, sanki okula benziyor ama
burada ayakkabılarımızı

çıkarıyoruz. Öğretmenimiz çok iyi
biri. Her gün bir kitap okumak çok
güzel bir şey. Burada bir sürü şey

öğrendim. Hep erken gelmek
istiyorum çünkü daha fazla oyun

oynuyorum.”

A.T
Batman Merkez Öğrenim Birimi

“4 yıldır Okuyorum Oynuyorum
gönüllüsüyüm. Çocuklar haftalar

ilerledikçe kendilerini hem konuşarak
hem de yazarak daha iyi ifade etmeye

başladılar. Yaratıcı düşünme
konusunda ilerleme kaydettiler.
Çocukların kitaplara karşı ilgi ve
merakları oldukça arttı. Okunan

kitapları merak edip ödünç almak
istemeye başladılar. Etkinliklerdeki

ısınma oyunlarını ve etkinlik sırasında
kullanılan teknikleri uygulama fırsatı
buldum. Etkinliklerin çok faydalı ve
eğlenceli olduğunu düşünüyorum.”

E.T
Van Eğitim Parkı



                                                                                 Renkli Kalemler

Renkli Kalemler, TEGV’de 2006 yılından beri yürütülen Okuyorum Oynuyorum Projesi’nin bir iletişim faaliyeti olarak

TEGV ve Yapı Kredi işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

TEGV çocuklarının çıkardığı yerel bir gazete olma özelliğini taşıyan Renkli Kalemler Gazetesi; 2013-2018 yılları

arasında 10 Eğitim Parkı ve 35 Öğrenim Birimi’nde uygulanarak ilk fazını tamamlamıştır. Bu süreçte her etkinlik

noktasının yerel bir gazetesi oluşturulmuş ve gazetelerin tamamı www.renklikalemler.org isimli web sitesinde

paylaşılmıştır.

Renkli Kalemler Projemiz, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından tasarlanan ve düzenlenen PRİDA

İletişim Ödülleri’nde Uzun Soluklu İletişim kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

Projenin yeni başlayan ikinci fazı kapsamında, 2019-2020 İlkbahar Etkinlik dönemi itibariyle 5 ayrı dönemde 9

Eğitim Parkı ve 39 Öğrenim Birimi’nde uygulanması planlanmaktadır.

5. RENKLİ KALEMLER
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6. DÜŞLER ATÖLYESİ

Düşler Atölyesi, 1 - 8. sınıf çocukları plastik sanat disiplinlerinin uygulandığı bir programdır, programda çocuk ve
gönüllülerin yaratıcılık, takım çalışması, sorun çözme, özgüven, iletişim ve sorumluluk gibi yaşam becerilerinin
geliştirilmesi hedeflenmektedir. İçerikler; resim, heykel, baskı, atık malzeme, sanatçı tanıma ve tanıtma gibi iki ve
üç boyutlu tekniklerden oluşmaktadır.
Düşler Atölyesi’nin temel kazanımları:
· Plastik sanatlar ile ilgili temel kavramları öğrenme,
· Önemli sanatçı ve sanat ürünleriyle ilgili farkındalık kazanma,
· Sanata ilişkin olumlu tutum geliştirme,
· Duygu, düşünce ve deneyimlerini sanat yoluyla sözel, bedensel ve görsel olarak ifade edebilme,
· İletişim ve kendini ifade becerilerinde gelişme,
· Özgüven ve özyeterlik hislerinin artmasıdır.

SAMSUN EĞİTİM PARKI
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ÇOCUKLARIMIZ NE DEDİ? GÖNÜLLÜMÜZ NE DEDİ?

Resimleri nasıl daha güzel
çizebileceğimi, hayal gücümün

farkına varmayı ve renk
dünyasının güzelliğini keşfettirdi.
Ana renklerde ortaya çıkan ara

renklerin dünyasını öğretti.
Düşler atölyesi etkinliğine iyi ki
katılmışım. Teşekkürler TEGV.

H.Ç.
Batman Öğrenim Birimi

Renklerin dünyasına yolculuk
çocukların merak duygusunu hep
canlı tuttu. Etkinlikler sayesinde

çocukların hayal gücü gelişti.
Heyecan, istek duygusuyla

harmanlanan bir süreçti. Farklı
teknikleri uygulamak ve bunu

çocuklara yaptırmak kendi
gelişimimize olumlu katkı

sağladı. Verimli bir süreçti.

N.H
Adana Öğrenim Birimi

Düşler Atölyesi programı 31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020 arası dönemde 676 gönüllünün desteği ile
toplam 7.942 çocuğa ulaşmıştır.



7. DRAMA ATÖLYESİ

ANKARA EĞİTİM PARKI

Drama atölyesi çocuklara sözel ya da bedensel ifade, yaratıcılık, sorun çözme becerileri, kendine güven,
iletişim, anlama-dinleme-kavrama becerileri kazandırmak hedefleniyor.
Çocukların çok yönlü gelişimini atölye ortamında desteklemek amacıyla geliştirilen programda role girme,
doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanılıyor.

Drama Atölyesi programı 31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020  arası dönemde 968 gönüllünün desteği ile
toplam 24,008 çocuğa ulaşmıştır.

ÇOCUKLARIMIZ NE DEDİ? GÖNÜLLÜMÜZ NE DEDİ?

Bence drama çok güzel. En
sevdiğim etkinlik 9. haftadaydı,
çünkü bir tekerleme öğrendim.

Çok eğlenceli olduğu için
dramayı çok seviyorum. Yeni

oyunlar öğrendim.
Arkadaşlarımı ve ablaları çok

seviyorum çünkü onlar iyi
kalpliler..

B.E.C
Giresun  Öğrenim Birimi

Bedenin ve duyguların harekete
geçirilmesi ile ilgili etkinliklere yer

verilmektedir. Katılımcılar
kendileriyle iletişim kurmakta,

bedenlerini tanımakta,
bedenlerini ritmik olarak hareket

ettirebilmekte, işitme, görme,
dokunma, koklama duyularını
kullanmaktadırlar. Hazırlanan

Drama Atölyesi kitabının içeriği
çocukların gelişimini

desteklemektedir.

Ç.A
Balçova Öğrenim Birimi
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T.C Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyon belgesinde önemi vurgulanan ve TEGV olarak bizim de çok önem
verdiğimiz bir proje olan Tasarım ve Beceri Atölyeleri 2018 - 19 öğretim yılında Tekirdağ, İstanbul ve
Batman'da olmak üzere üç şehirde açılarak başladı. Öğrencilerden ve bulundukları ildeki okullardan çok yoğun
ilgi gören bu atölyeler artarak açılmaya devam ediyor. 2019-20 öğrenim yılında dört adet daha açılacak olan
böylece  2020 de atölye sayısı 17'ye yükselecek.
Bununla beraber, sahaya daha çok yaygınlaşabilmesi için iki tane ateşböceği tırımız tasarım ve beceri atölyesi
teması ile dönüştürüldü.  Sponsorluğunu Orjin Deri ve Llyod's Register Vakfının yaptığı bu atölyeler
Kahramanmaraş ve Bayburt'ta hizmete başladı.  
Tasarım ve Beceri Atölyeleri
“Yap, paylaş, ver, öğren, donan, oyna, katıl, destekle ve değiştir; tüketmek yerine üret!” felsefesine dayanan
Maker Hareketi’ni yaygınlaştırmak için Tasarım Fabrikası eğitim programını hayata geçirdik.
Birlikte ve yaparak öğrenme yaklaşımı ile kurguladığımız içeriklerimizde, çocuklarımızın eleştirel ve tasarım
odaklı düşünme bakış açısını kazanabilmeleri, gerçek hayatta karşılaştıkları sorunları değerlendirebilmeleri ve
bu problemlere robotik kodlama ile teknolojik çözümler getirebileceklerini fark etmeleri hedefleniyor.
Çocukların mini projeler gerçekleştirdiği Eğitim Programı; 3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu tasarım kalemleri,
elektronik kartlar, sensörler, motorlar, geri dönüşüm malzemeleri vb. maker araçlarının yer aldığı özel
tasarlanmış atölyelerde uygulanıyor.
2019 yılında 11 Tasarım ve Beceri Atölyesi (TBA) kurduk
2019- 2020 Sonbahar eğitim yılında 4 Eğitim Parkımızda ve 7 Öğrenim Birimimizde yeni Tasarım ve Beceri
Atölyelerinin kurulumunu gerçekleştirdik. Böylece atölyelerimizin sayısı 14’e yükseldi.
Bu vizyonla 2020 yılında yeni açılacak yeni atölyeler için çalışmalara başladık.
Yeni açılan TBA’lar:
· Ankara Semahat-Dr. Nusret Arsel, Antalya Suna-İnan Kıraç ve Şanlıurfa Sevgi Erdoğan Gönül Eğitim Parkları /
Vehbi Koç Vakfı bağışı ile
· İstanbul Ferit Aysan Eğitim Parkı, Mardin Savur Öğrenim Birimi Abdulgani Aras Etkinlik Merkezi, Batman
Merkez Öğrenim Birimi ve İzmir Eşrefpaşa Öğrenim Birimi/ Umuda Pedal ekibi bağışı ile
· Diyarbakır Ergani ve İzmir Gümüşpala Öğrenim Birimleri / Lenovo bağışı ile
· Sakarya Nirun Şahingiray Öğrenim Birimi / Nirun Şahingiray fonu ile
· İstanbul Beykoz ÖB / Ahmet Uysal fonu ile yapıldı.
Tasarım ve Beceri Atölyeleri 31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020  arası dönemde 117 gönüllünün desteği ile
toplam 1.710 çocuğa ulaşmıştır.

8 - TASARIM ve BECERİ ATÖLYELERİ
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Cambridge University Press işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Kid’s Box İngilizce Eğitim Programı, 2-8.
sınıf çocuklarına, CUP dijital kitaplarını ve e-öğrenme araçlarını kullanarak uygulanmaktadır.
Programla çocukların ana dilleri dışında da duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri; okulda öğrendikleri
bilgileri pekiştirmeleri, İngilizce okuma-anlama-konuşma-yazma becerilerini geliştirmeleri ve dijital ve bireysel
öğrenme araçlarını ve sistemlerini kullanma deneyimlemelerini sağlamak hedeflenmektedir.

2018-2019 Yaz Etkinlik Döneminde pilot uygulama yapıldı ve 2019-2020 Sonbahar Etkinlik Dönemi’nde yaygın
uygulamaya geçildi.

9. KID'S BOX iNGİLİZCE
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Kids Box İngilizce programı 31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020   arası dönemde 209 gönüllünün desteği ile
toplam 1.519 çocuğa ulaşmıştır.

ÇOCUKLARIMIZ NE DEDİ? GÖNÜLLÜMÜZ NE DEDİ?
Burası İngilizce Öğrenmek için çok

güzel bir yer. Kelimeler yetmez..

Bilgisayarlarda İngilizce öğrenmek
hem zevkli hem eğlenceli

R.M.
Semiha Şakir Öğrenim Birimi

Bütün etkinliklerde çok şey
öğrendim ve eğlendim. Fakat çok

çabuk bitti haftalar, belki
bitmeseydi daha çok şey

öğrenebilirdik.

E.P.
Rize Öğrenim Birimi



10. ALLİANZ MOTTO HAREKET

Allianz Türkiye ve TEGV işbirliği ile hayata gecen Sporla Yaşam Becerileri Programı ile çocuklarda hareket
yetkinliği, özgüven, etkin katılım, bağ ve karakter gelişiminin spor yoluyla desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Program 7-9 yaş grubu için temel hareket becerileri ve bunları geliştiren oyunlar, 10-12 yaş grubu içinse temel
hareket becerileri ve ek olarak atletizm, cimnastik, korfbol, bocce, oryantring ve rugbi sporlarından seçilen
etkinliklerden oluşmaktadır. Ayrıca, grup çalışmaları, tartışmaları, öz değerlendirme, başarılı insanların sporla
ilgili yaşam deneyimlerinin incelenmesi gibi etkinliklerle de çocukların çok yönlü gelişimleri desteklenmektedir.
Haftalara yayılan bilinçli spor, beceri geliştirme yöntemleri, hedef koyma, plan yapma, liderlik, spor ahlakı,
empati ve özgüven konularındaki uygulamalarla da çocukların bu konulardaki bilgi ve tutumlarının derinleşmesi
sağlanmıştır.

Allianz Motto Hareket programı 31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020   arası dönemde 39 gönüllünün desteği
ile toplam 501 çocuğa ulaşmıştır.

ÇOCUKLARIMIZ NE DEDİ? GÖNÜLLÜMÜZ NE DEDİ?

Her hafta farklı farklı oyunlar
öğreniyoruz. Bilmediğim oyunlar

öğrendim, spor ile ilgili çok
bilgilendirici filmler izledim. Bu
etkinlik ile sporun hayatımdaki
yerinin çok önemli olduğunu

oyunlarla eğlenerek öğrendim.
Farklı sporlar tanıdığım için çok

mutluyum.

K.A.
Ferit Aysan Eğitim Parkı

Çocuklarımız ciddi yol kat ettiler,
çocukların ilk haftalardaki

durağanlığını üzerlerinden atıp
daha aktif bireyler olduklarını

gözlemledik. Bazı çocuklar
programın ilk haftalarında çok
utangaç olmalarına karşın son

haftalarda sorumluluk alan
bireyler haline geldiler. Bizim için
bu süreç gözlemlemesi çok keyifli

bir zaman dilimiydi.

F.S.
Ferit Aysan Eğitim Parkı
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B. ATEŞBÖCEĞİ PROGRAMLARI

Standart Ateşböceği Programı, bilişim, matematik,
fen, okuma ve sanat alanlarında kısa süreli
etkinliklerden oluşmaktadır.

Programlar, Ateşböceği Öğrenim Birimi etkinlik
alanında 2 - 8. sınıflara uygun içerikler ile aktif bir
öğrenme ortamında gönüllülerin desteği ile
uygulanmaktadır. Toplam 12 saatten oluşan
programın 6 saati kodlama eğitimine yönelik Algo
Dijital Bilişim etkinliğinden, diğer 6 saati ise
Matematik Eğlenerek Öğren, Fen Eğlenerek Öğren,
Okuyorum Oynuyorum, Drama Atölyesi, Eğlen Öğren
Hijyen etkinliklerinden oluşmaktadır.

Bu programla çocukların teknoloji okuryazarlıklarını
geliştirmeleri, matematik ve fen alanındaki
önyargılarını kırarak ve bu alandaki bilgi ve
becerilerini geliştirmeleri, okuduklarını daha iyi
anlamaları, kendilerini daha iyi ifade etmeleri,
yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve hijyen konusunda
farkındalıklarını artırmaları hedeflenmektedir.

STANDART ATEŞBÖCEĞİ PROGRAMI

Standart Ateşböceği programı 31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020  arası dönemde toplam 18.759 çocuğa
ulaşmıştır.

DÜŞ GEZGİNİ PROGRAMI

Düş Gezgini Ateşböceği Programı, 1 - 8. sınıf
çocukların, sanatsal bilgi ve becerilerinin
artırılmasına ve sanata yönelik olumlu tutum
kazanmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan 12
saatlik bir programdır.

Alta Mane Vakfı tarafından desteklenen Düş
Gezgini Ateşböceği’nde çocuklar farklı sanatçıları
ve eserlerini tanımakta, temel sanat kavramlarını
öğrenmektedirler; birçok farklı teknik uyguladıkları
sanat etkinlikleriyle keyifli vakit geçirmektedirler.

38

Düş Gezgini AB programı 31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020  arası dönemde toplam 843 çocuğa 22
gönüllümüz ile ulaşmıştır.



2018 yılından beri, TEGV sanat ekibi ayrıca Düş Gezgini için bir web sitesi geliştirmeye odaklandı. Bu web sitesi,
2015'ten bu yana Ateşböceği programları hakkında kısa bilgiler vermek, potansiyel gönüllülerin Ateşböceğinin
nerede olduğunu bilmelerini sağlamak ve en önemlisi, çocukların sanat eserlerinin sanal bir sergide sergilemek
ve sanatsal keşif için sanal bir platform oluşturmak üzere tasarlanmıştır.
Düşler Gezgini müfredatı, her aktivite döngüsünün sonunda çocukların sanat eserlerinin sergilenmesini içerir.
Sanal sergi, çocukların kendi çalışmalarına erişimi ve görünürlüğü artırarak, Düş Gezgini'nin çocuklar,
öğretmenler, aileler, yerel yönetimler ve gönüllüler üzerindeki etkisine katkı sağlamaktadır. Sanal sergiye
www.dusgezgini.com adresinden ulaşılabilmektedir.

DİJİTAL SERGİ
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Sanal sergimize şu ana kadar yapılan tekil ziyaret  2.865 ve bu ziyaretlerde oturum sayısı 8.616'dır.



BİLİM ATEŞBÖCEĞİ PROGRAMI

Bilim Ateşböceği Programı, 2 - 8. sınıf çocuklara, bilimsel düşünme becerilerini kazandırarak çocukların
bilimsel düşünen, problem çözebilen ve bilime karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bilim Ateşböceği, çocuklar için tasarlanmış, zengin ve ilgi çekici materyaller ile desteklenen, yenilikçi deney ve
etkinlik setleri ile eğlenceli, yaratıcı ve etkin bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

Bilim Ateşböceği programı 31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020  arası dönemde 16 gönüllünün desteği ile
toplam 606 çocuğa ulaşmıştır.

ÇOCUKLARIMIZ NE DEDİ? GÖNÜLLÜMÜZ NE DEDİ?

“Bilim Ateşböceği’ni çok sevdim.
Bu tırda bilim hakkında çok şey

öğrendim. Deneyler yaptık. Bu hoş
bir yer. Burada vakit geçirmekten

keyif aldım.”

S.M
Bilim Ateşböceği Öğrenim Birimi

Çocukların Bilim Ateşböceği'ne ilk
geldiğinde çok heyecanlıydım ve

onlara “fayda sağlayamama”
konusunda endişeliydim. Fakat
enerjileri, heyecanlı bekleyişleri

beni motive etti. Faydalı olduğumu
bir çocuğa bir şeyler öğrettiğimi
hissetmek çok mutluluk verici bir
duygu. Bize bu fırsatı sundukları
için TEGV’e teşekkür ediyorum.

K.A.
Mersin Öğrenim Birimi
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MOBİLE KİDS TRAFİK ATEŞBÖCEĞİ

Mercedes Mobile Kids Trafik Ateşböceği Programı, 2 - 8. sınıf çocukların trafik bilgisi ve farkındalığını
artırmayı ve trafikle ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Mercedes-Benz Türk A.Ş. tarafından desteklenen program, trafik temasına uygun olarak tasarlanmış ve
teknoloji tarafından desteklenen, yaratıcı, yenilikçi, eğlenceli ve etkin bir öğrenme ortamı sağlayan tematik
Ateşböceği öğrenim biriminde çocuklarla buluşmaktadır.
Temel trafik kavramları, trafikte dikkat, trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme ve trafikte özel durumlar gibi
temalardan oluşan program, bu konularda çocukların yetkinlik, bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflemektedir.

Mobile Kids Trafik Ateşböceği programı 31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020  arası dönemde toplam
1.308 çocuğa 23 gönüllü ile ulaşmıştır.
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ÇOCUKLARIMIZ NE DEDİ? GÖNÜLLÜMÜZ NE DEDİ?

Bugün hayatımın en güzel
günüydü. Trafik tırında çok güzel
bilgiler öğrendik. Güvenli geçiş
noktalarını, levhaları öğrendik.

Resim yaptık, tablet çok güzeldi.
Burada öğrendiğim her şeye çok

dikkat edeceğim. Bize bu tırı
gönderen TEGV ve Mercedes’e
teşekkürler. Keşke hep burada

kalsa.’’
Trafik  Ateşböceği Birimi

Etkinlik çocuklar ve biz gönüllüler
açısından oldukça faydalı ve

öğretici oldu. Etkinlik
başlangıcında çocukların trafiğe

olan ilgilerini , bilgilerini
gözlemledik ve bu konu ile ilgili
eksikliklerini belirledik. Trafik

kurallarını, işaretlerini ve
levhalarını ayrıntılı bir şekilde

inceledik ve somut uygulamalar
yaptık. Etkinlik sırasında her

çocuğa konuşma, bildiklerini ve
öğrendiklerini açıklama hakkını

tanıdık. Bu sayede etkinlik onlara
daha verimli şekilde geçmiş oldu.

B.P.
Trafik Ateşböceği Birimi



C. KISA SÜRELİ ETKİNLİKLER

TEGV’de 10 haftalık programların yanı sıra çocuklarda Sanat, Hijyen, Okuma, Matematik, Değerler, Bilişim
gibi birçok farklı alanda farkındalık kazandırmayı amaçlayan ve süreleri 2-4 saat olarak belirlenmiş olan Kısa
Süreli Etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler; çocukların sınıf ve yaş düzeyleri ile uyumlu, amaç,
hedef ve içerikleri alanında uzman danışmanlar ve TEGV eğitim uzmanları tarafından hazırlanmış özgün
içeriklerdir.

Kısa Süreli Etkinlikler 31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020  arası dönemde toplam 131.859 çocukla
buluşmuştur.

1. ÇEVRE

Çevre etkinliği, çocuklarda çevre duyarlılığı oluşturmak, sürdürülebilir yaşam ve doğanın korunmasına dair
farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır.

2. DÜN-BUGÜN-YARIN

Dün-Bugün-Yarın etkinliği, çocukların zaman kavramını anlayıp kullanabilmesine; iletişim becerileri ve sanat
becerileri ile ayırt etme, ilişkilendirme ve karşılaştırma gibi bilişsel becerilerini geliştirebilmesine katkı
sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

3. KAVRAMLARLA MATEMATİK

Kavramlarla Matematik, çocukların parça-bütün, aynı-farklı-benzer kavramlarını anlama, sayıları tanıma,
nesneleri sayma ve toplama işlemi yapma becerilerine katkı sağlama amacıyla hazırlanmıştır.

4.  MATEMATİK VE SAYILAR

Matematik ve Sayılar, çocuklara matematiğin bilgi ve becerilerini kazandırırken, rakamları okuyup yazmalarını
katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

5. MATEMATİK VE ZAMAN

Matematik ve Zaman etkinliği, çocukların zaman kavramını anlamalarını, saat-gün, hafta-gün, ay-gün
(mevsim-ay, yıl-hafta) ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklayabilecek düzeye gelmelerini sağlamak amacıyla
hazırlanmıştır.

6. MEVSİMLER

Mevsimler, çocukların mevsim kavramını ve mevsimlerdeki değişimi anlamaları, bunun yanı sıra simetri
kavramıyla tanışmaları amacıyla hazırlanmıştır. Etkinlik, çocukların iletişim ve sanatsal becerilerini geliştirmeyi
de hedeflemektedir.
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7. TRAFİKTEYİM

Trafikteyim, çocukların trafiği oluşturan unsurları (trafik ışıkları, trafik levhaları, taşıtlar gibi) tanımasına,
güvende olmak için dikkatin önemini anlamasına ve işbirliği, iletişim becerileri, gruplandırma, karşılaştırma ve
ayırt etme gibi bilişsel becerileri geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

8. UZAY VE GÖKYÜZÜ

Uzay ve Gökyüzü, çocukların gökyüzü ve uzay kavramlarıyla tanışmalarını, geometrik kavramlardan örüntüyü
kavrayabilmelerini sağlamak; işbirliği, iletişim, neden-sonuç ilişkisi kurma, sıralama, eşleştirme gibi bilişsel
becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

9. YARATICI DÜŞÜNME

Yaratıcı Düşünme etkinliği, çocukların yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi,
potansiyellerinin objektif bir şekilde farkında olmaları ve bunu ortaya koyabilmeleri, problem çözme
becerisine sahip bireyler olmaları ve üretkenliklerini geliştirmeleri amacıyla geliştirilmiştir.

10. YARATICI OKUMA

Yaratıcı Okuma, çocukların okuma ve dinleme becerilerini; çeşitli bilişsel beceriler, matematik becerileri,
tiyatro, müzik, resim, matematik, fen ve doğa, fiziksel-psikomotor gelişim gibi pek çok diğer disiplinle iç içe
geçerek farklı becerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

11. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

ULAGAY FONU tarafından desteklenen Ağız ve Diş Sağlığı Etkinliği, Sağlığı Geliştirme Eğitim Programından
hareketle geliştirilmiş bir etkinliktir.

Ağız ve Diş Sağlığı Kısa Süreli Etkinliği, çocukların ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilerini arttırmayı ve ağız ve diş
sağlığını korumak adına doğru tutum geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

12. EĞLEN, ÖĞREN, HİJYEN

Domestos işbirliğiyle yürütülen Eğlen, Öğren, Hijyen, çocuklarda yaşamsal önemi bulunan hijyen konusunda
farkındalık yaratmayı ve onlara küçük yaşlarda hijyen alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan bir etkinliktir.
Etkinliğe katılan çocukların hastalıklara neden olan mikrop türlerini ve bulaşma yollarını öğrenerek, hijyen
önlemleri konusunda geniş bilgi sahibi olması ve düzenli hijyen alışkanlıkları kazanması hedeflenmektedir.
Etkinlik, Söz Danışmanlık’tan, Esra Düzgün Baytekin ve Uzm. Pedagog Sibel Şengül tarafından hazırlanmıştır.

Görünmez Çocuk, Ayrıntı Yayınları sponsorluğunda hayata geçirilen 2018-2019 öğrenim yılı itibariyle başlayan
Drama Atölyesi Kısa Süreli Etkinliğidir. Etkinliğe katılan çocukların, bir çocuğun neden görünmez olabileceği
üzerine düşünmesi, görünmez olan bir kişinin yaşamı üzerine empati kurmaları ve grup çalışmaları ile çözüm
önerileri sunmaları hedeflenmektedir. Yapılan drama etkinlikleri sayesinde çocukların ayrımcılık, alaycılık,
akran zorbalığı ve ötekileştirme konularında düşünmeleri ve empati kurmaları etkinliğin temel kazanımlarıdır.
Görünmez Çocuk etkinliğini alan her çocuğa Görünmez Çocuk Kitabı ve rozeti hediye edilmektedir.

13. GÖRÜNMEZ ÇOCUK
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14. DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN ATÖLYELER (DİBDİA)

AYRIMCILIK
Bir gruba dâhil olmanın ya da olamamanın ne ifade ettiği üzerinden dışlanmanın konu edildiği, gündelik
yaşamda sıklıkla karşılaşılan ayrımcılık konuları üzerine konuşulan atölye kapsamında farklı çözüm yolları
üretilmekte ve drama çalışmalarına yer verilmektedir.

BARIŞ
Ağırlıklı olarak bireyler arası ilişkilerinin inşa edilmesine yönelik farklı deneyimleri içeren atölyede,
zedelenen bireylerarası ilişki bağlarının onarım sürecine de önem veriyor. Uygulamanın her aşamasında
grup geliştirme yöntemleri, oyun, drama, canlandırma, sanatsal deneyim, öykü, sorunsal sorgulama
kullanılan eğitimsel yöntemleri ile bireylerin, çevreleri ile olumlu etkileşim geliştirecek sosyal ve duygusal
becerileri ile donatılmalarını sağlamaktadır.

ÇOCUK HAKLARI
Çocuk Hakları atölyesi ile çocukların ihtiyaçları ile hakları arasındaki ilişkiyi fark etmesi, Birleşmiş Milletler
Çocuk Haklarına dair sözleşme ile tanışmaları ve bu sözleşmede belirlenen ve her çocuğun sahip olduğu
haklarla ilgili farkındalık sahibi olmalarına katkı sağlamayı amaçlaya bir programdır.

EKOLOJİ
Bütün canlıların birbirine bağlı olduğunu hissettirmek, tek bir canlının değil bütün bir ekosistemin
korunmasının önemli olduğunu aktarmak amacını taşıyan atölyede, çocukların doğadaki farklı varlıkların
birbirlerine nasıl ihtiyaç duydukları üzerine düşünmelerini sağlıyor, oyunlar aracılığı ile birlik duygusu ve
beraber hareket etme becerisi kazandırıyor.

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ
Çocukların mutlu, sağlıklı ve güvende bir yaşam sürmek için nelere ihtiyaç duydukları üzerine düşündükleri,
hakların ve isteklerin ayrımı üzerine çalışma gerçekleştirdikleri, demokratik karar alma yöntemlerini
deneyimledikleri bir atölyedir.

TOPLUMSAL CİNSİYET
Cinsiyete dayalı özellikler üzerinden konuşma fırsatı yaratan, sadece belli cinsiyetlere atfedilen özellikler ile
ilgili çalışmalara yer veren atölyede çocuklar, farklı grup çalışmaları ile çocuklar konuya dair farkındalık
edinmekte ve bilgilerini pekiştirmektedirler.
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Hoş Geldin Saati, TEGV’e ilk kez gelen çocuklar için hazırlanmış bir tanışma etkinliğidir. TEGV Etkinliklerini ilk kez
alacak çocuklarda Vakfın kurulma gerekçesi, misyonu, tarihçesi, eğitim modeli, logosu, TEGV’de önemli olan
kavram ve ilkeler, çocuklara kazandırmak istediğimiz değerler ve uyguladığımız etkinlikler hakkında bir
farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

TEGV Eğitim Programlarını/Etkinliklerini alacak çocukların alması gereken ilk etkinliktir.

16. HOŞ GELDİN SAATİ

18. BAHÇE OYUNLARI

Bahçe Oyunları, çocukların küçük ve büyük gruplar halinde özellikle açık alanda oynayabilecekleri çoğunluğu
yapılandırılmış geleneksel ve çağdaş çocuk oyunlarını kapsamaktadır. Bahçe Oyunları çocuklarda iletişim,
problem çözme, kazanma-kaybetme durumlarıyla başa çıkma, işbirliği halinde çalışma gibi kişisel ve sosyal
becerilerin gelişimini desteklenmesine katkı sağlar.

19. KUTU OYUNLARI

Kutu Oyunları, eğitim ortamını yaratıcı ve çocukların sosyal ve zihinsel becerilerini geliştirmeyi hedefleyen
oyunlarla desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Oyunlar çocukların sayma, ince motor, soyut düşünme ve
görsel beceriler gibi pek çok becerisini geliştirmeyi, aynı zamanda kazanma ve kaybetme durumları ile başa
çıkmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

20. SİHİRLİ BOYA

Sihirli Boya Etkinliği, çocukların farklı malzemeler (tebeşir, kumaş, ip vb.) yardımıyla görsel sanatlara özgü
yöntem, malzeme ve tekniklerin kullanımı konusunda tecrübe kazanmalarını amaçlamaktadır.

21. EVA

Eva Etkinliği, çocukların farklı malzemeler yardımıyla uygun sanatsal beceriler, teknikler kullanarak sanata
katılıp, sanatı anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Dijital Kaşifler, Google sponsorluğunda geliştirilen Dijital Kaşifler kutu oyunu; Dijital Yurttaşlık ve Dijital Zorbalık,
Teknoloji ve Güvenli İnternet konularında farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.
Katılımcıların hali hazırda sahip olduğu bilgi, beceri ve deneyimlerini sorgulamaları beklenmektedir.
Katılımcıların, doğru bilgiyi sorgulamaları, araştırmaları, analiz etmeleri ve çeşitli yöntemlerle değerlendirerek
akranlarıyla paylaşmaları beklenmektedir. Oyun oynanırken keyifli bir ortam sağlamak önemlidir. Oyun
sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşılması hedeflenmektedir:

· Dijital Yurttaşlık, Dijital Zorbalık, Zihin Haritası gibi teknoloji dünyasında kullanılan terimlerin anlamlarını bilir.
· Teknolojik araçları ihtiyaçları doğrultusunda amacına uygun bir şekilde kullanabilir.
· Kendinin ve akranlarının interneti/sosyal medyayı nasıl ve ne amaçla kullandığını sorgulayabilir.
· İzlediği ve okuduğu kaynakları yorumlayabilir ve akranlarına aktarabilir.
· Takım çalışması bilincini geliştirir. Zamanı etkin kullanabilir.

15. ALGO DİJİTAL- DİJİTAL KAŞİFLER
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22. RENK TAMAMLAMA

Resim Tamamlama Etkinliği, çocukların renk konusunda tecrübe kazanmalarının yanı sıra parça-bütün
ilişkisini kurmalarını hedeflemektedir.

23. EBRU

Ebru Etkinliği, çocukların amaçlarını gerçekleştirmek için öz-denetim, azim ve sağduyu becerilerini geliştirirken
otantik sanat eserleri ile karşılaşmalarını, gözlemlemelerini ve sınıflandırmalarını desteklemektedir.

24. TEGV'DE GÜVENDEYİM

TEGV’de Güvendeyim Etkinlikleri ile çocukların güvenli yaşam bilinci geliştirmeleri, afet veya acil durumlar
sırasında yapılması gereken temel davranışlar ve korunma biçimleri konularında bilgi sahibi olmaları
amaçlanmaktadır.
Etkinlikler oluşturulurken çocukların bu konulardaki hassasiyetleri göz önünde bulundurularak etkinliklerin
çocukları korkutmayacak, üzmeyecek bir yapıda olmasına; hazırlıklı olmanın ve önlem almanın önemine dikkat
çekilmesine ve bunun için gerekli olan bilgilerin verilmesine özen gösterilmiştir.
TEGV’de Güvendeyim Etkinlikleri kapsamında 3 etkinlik bulunmaktadır:

· TEGV'de Güvendeyim, Afet, Acil Durum, İlkyardım
· TEGV'de Güvendeyim, Deprem
· TEGV'de Güvendeyim, Yangın

25. BELGESEL SAATİ- SİNEMA

Sinema-Belgesel Etkinliği, çocukların yaratıcılıklarını ortaya koymaları, beyin fırtınası yapmaları, paylaşımda
bulunup eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmeleri amacıyla hazırlanmış; çeşitli sinema filmleri ve belgeseller
izlenmesine dayanan, sözel akıl yürütme ve çeşitli sanat etkinlikleri yoluyla filmlerin konu ve temaları hakkında
derinlemesine düşünmelerine fırsat sunan bir film çözümlemesi etkinliğidir.

26. UMUT EKİP MUTLULUK BİÇEN ADAM

Umut Ekip Mutluluk Biçen Adam etkinliği, Giono’nun Ağaç Diken Adam adlı kitabından esinlenerek hazırlanmış
bir kısa süreli etkinliktir. Bu etkinlik ile çocuklara ağaç ve doğa bilincini yaratıcı okuma teknikleri ile
kazandırmak hedeflenmektedir.

27. ÖZGÜVEN VE YARATICILIK

Özgüven ve Yaratıcılık, TEGV’in misyonun en önemli boyutlarından olan özgüven sahibi ve yaratıcı çocukların
yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Etkinlik, çocuklarda özgüven gelişiminin; özyeterlik ve
yaratıcılıklarının farkına varmaları ve bunları geliştirmeleri açısından önemli olduğu düşüncesinden hareketle
geliştirildi. Etkinliğin hedef kitlesini 2-8. sınıf çocukları oluşturmakta.
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28. GÖNÜLLÜLÜK

Gönüllülük, TEGV eğitim modelinin temel boyutlarından biri olan gönüllülük kavramı üzerinde çocuklarda
farkındalık yaratmak üzere geliştirilmiş bir etkinliktir. Çocukların gönüllülük kavramını daha derinlemesine
incelemek, sosyal sorumluluk
ve gönüllülüğe yönelik ilgi ve tutum geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

29. GEZİ

Eğitim Programı dışında kalan geziler bu alan altında tanımlanmaktadır. Gezi programı Etkinlik Noktası
sorumlusu, gönüllüler ve çocuklar ile birlikte belirlenebilir. Geziler Eğitim Programları Departmanı tarafından
paylaşılan gezi prosedürü kapsamında gerçekleştirilir.
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D. KULÜP ETKİNLİKLERİ

Kulüp Etkinlikleri gönüllülerimizin kendi ilgi ve yeteneklerine bağlı olarak geliştirdikleri etkinlikler olup; etkinlik
noktası yöneticisi rehberliğinde planlanan ve yürütülen yerel bir çalışmadır. Çocukların aktif katılımı
doğrultusunda ilgi duydukları alanlarda bireysel ya da grup olarak derinlemesine çalışmalar yürütmelerini
ve/veya bir ürün/performans ortaya koymalarını hedefliyor.

Kulüpler, 4-10 haftalık sürelerde, 2-8. Sınıf çocukları ile TEGV etkinlik noktalarında uygulanmakta olup; çevre,
tiyatro, müzik, medya, fotoğrafçılık, halk oyunları, sanat, spor gibi çeşitli alanları kapsıyor.

Kulüp Etkinlikleri 9 ana alan altında açılmaktadır. Her bir ana alan altında yapılacak uygulamaya göre alt
alanlar da bulunmaktadır.

Kulüp  Etkinlikler 31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020  arası dönemde  toplam 17.560 çocukla buluşmuştur.
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E. YAZ ETKİNLİKLERİ

Yaz etkinlikleri; kulüp etkinlikleri, kısa süreli yaz etkinlikleri, gezi etkinlikleri ve velilerin de
katılabileceği etkinlikler ve seminerlerden oluşmaktadır.

Kulüp Etkinlikleri, çocukların ilgi duydukları alanlarda bireysel ya da grup olarak derinlemesine çalışmalar
yürütmelerini ve bir ürün/performans ortaya koymalarını hedefleyen, gönüllü ve çocuk inisiyatifiyle
oluşturulan etkinliklerden oluşmaktadır. Kulüp etkinlikleri kapsamında çevre, tiyatro, müzik, medya,
fotoğrafçılık, halk oyunları, sanat, spor ve çeşitli hobilere yönelik alanlarda etkinlikler açılabilmektedir.
Kısa süreli yaz etkinlikleri, sanat, spor, beslenme, müzik, bilim, gibi alanlarda, kazanımları ve hedefleri
belirlenmiş, çocuklarda farklı beceriler ve tutumlar kazandırmak üzere kurgulanan ve yaz dönemine uygun
olarak geliştirilecek etkinliklerden oluşmaktadır.

Sanat Etkinlikleri: İçeriğinde baskı, atık malzeme, heykel, maske yapımı gibi etkinliklerin olduğu farklı teknik
ve uygulamalarla çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirecekleri ve aynı zamanda sanatsal ürünler çıkaracakları
etkinliklerden oluşmaktadır.
Spor Etkinliği: İçeriğinde takım çalışmasının, hareketin ve koordinasyonun bulunduğu, çocukların içlerindeki
enerjiyi doğru kullanacakları ve eğlenecekleri etkinliklerden oluşmaktadır.
Beslenme Etkinliği: İçeriğinde besinleri tanıma, besin tabağı yapma, mevsim sebze ve meyvelerini tanıma
gibi etkinliklerin bulunduğu, çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandıran ve bunu yaşam şekli haline
getiren etkinliklerden oluşmaktadır.
Müzik Etkinliği: İçeriğinde ritmin, enstrümanın, beden perküsyonunun olduğu farklı etkinliklerden
oluşmaktadır. Çevrelerindeki seslere kulak kabartıp, bazen bir rüzgâr, bazen bir arı ya da dalgaların sesi
olacakları, içerindeki ritmi keşfedecekleri etkinliklerden oluşmaktadır.
Bilim Etkinliği: İçeriğinde maddeleri ayırt etme, karışımların ayırt edici özelliklerini anlama, gökyüzü ve doğa
olaylarının değişimini gözlemlediği, çocukların sorgulayarak ve deneyerek çevrelerindeki bilimin farkına
varmalarını sağlayacak etkinliklerden oluşmaktadır.

Yaz Etkinlikleri 31 Temmuz 2019 -17 Ocak 2020  arası dönemde  8,537 çocuğa ulaşmıştır.
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Ateşböcekleri MEM Raporları Teslim Tarihleri 

7. MEB RAPORLARIMIZ
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8. SPONSORLARIMIZ

TEGV olarak kurumsal yönetişim politikalarımız gereği, vakıf faaliyetlerimiz Bağımsız Denetim Kurumları
tarafından denetlenmekte olup, raporlar düzenli olarak web sitemizde yayınlanmaktadır.
Raporlama döneminde bize destek olan sponsorlarımızın listesini Ek - 5’te bulabilirsiniz.

9. ÖDÜLLERİMİZ VE İŞBİRLİKLERİMİZ

1998’DEN BUGÜNE TEGV’İN ALDIĞI ÖDÜLLER

1998
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi - “Kurumsal İletişim Ödülü”
KALDER ve Dünya Gazetesi - “Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu” ödülü

2001
T.C Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü - “Yılın Başarılı Vakfı Ödülü” - Bir Milyon Çocuk Eğitim
Kampanyası
İzmir Karşıyaka Belediyesi - “İnsan Hakları Ödülü” - Mehmet Özdilek Jübile Etkinliği
İncirli Lions Kulübü - “Atatürkçü Düşünceye Hizmet Ödülü” – Mehmet Özdilek Jübile Etkinliği
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Zirvedekiler - “En Beğenilen Halkla İlişkiler Etkinliği Ödülü” -
Eğitime Destek Projesi
BUSİAD Ödülü - “Bir Milyon Çocuk Eğitim Kampanyası” ödülü
Dünya Gazetesi Okurları - “Yılın En İyi Vakfı Ödülü”
YOSAG - “Gençlik İçin Çalışan Yılın En İyi Vakfı Ödülü”
Türkiye Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Vakfı - “Atatürk Haftası Hizmet Ödülü”
Tüketici Raporu Dergisi - “Tüketiciyle Dost Altın Kalite Ödülü”

2002
Ya-Pa Yayın Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. - “Yılın Çocuk Eğitimini Önemseyen Sivil Toplum Örgütü”
ödülü

2003
Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth Foundation-IYF) - TEGV İş Ortaklığı başladı
Ekonomist Dergisi – “Yılın Sivil Toplum Önderi” - Cengiz Solakoğlu

2004
Platin Dergisi - “Işıldayan Projeler Ödülleri” - SMS Yoluyla Bağış Mekanizması ile Düşler Atölyesi Projeleri
Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth Foundation-IYF) – “Üstün Başarı Sertifikası”

2005
Bağlantı Kur Programı (MaC) - “Lider MaC Proje Uygulama Ödülü” - Düşler Atölyesi Projesi

2006
Active Academy - “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü” - Düşler Atölyesi / Nokia ile
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2007
Maltepe Üniversitesi İletişim Kulübü - “Zirvedeki Sosyal Sorumluluk Projesi İletişim Ödülü” - İmaj
Kampanyası
Haber1 Portalı - “Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü”
Exitcom (Elektronik Atık Geri Dönüşümü) - “Geri Dönüşüme Katkı Ödülü”
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) İmzalanması

2008
Uluslararası Kalite ve Mükemmellik Konvanı; “TEGV Özgün Modeli ve Eğitimde Kalite Yaklaşımı” konulu
sunumu ile, İstanbul Semiha Şakir Öğrenim Birimi çocukları Deming ve “Yurtta ve Dünyada Barış”
konusunda yaptıkları özgün çalışmayla “Neelum De Silva Özel Ödülü” nü aldılar.

2009
Bakanlar Kurulu kararı ile “İzin Almadan Yardım Toplayan Kuruluşlar” Statüsü
2010 Astrid Lindgren Anma Ödülü (ALMA) Adaylığı - “Okuyorum, Oynuyorum” Projesi
2009 Eğitim Reformu Girişimi İyi Örnekler Konferansı - “Renkli Ufuklar” Projesi / “Kariyer Yolculuğuma
Başlıyorum En İyi Proje Ödülü”

2010
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı - “Onur Ödülü”
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) - “Sivil Toplum Kuruluşları Kategorisi Altın Pusula Ödülü” - “Onları
Hiç Böyle Görmediniz” Gecesi

First Lego Lig (FLL) Uluslararası Turnuvası - “Against All Odds – Her Şeye Rağmen” Ödülü – TEGV Van Gölü
Canavarları Ekibi

2011
Ncomputing Co. (ABD) - “Go Green Innovation Award” - 48 noktada Ncomputing teknolojisi
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı - “Avrupa Gönüllü Hizmeti Akreditasyonu”
Birleşmiş Milletler Gönüllüler Programı “Dünyamızı Aydınlatalım” Fotoğraf Yarışması - “Birleşmiş Milletler
Facebook Profil Fotoğrafı Ödülü” - Ankara Semahat - Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSSD) KSS Çözümleri Pazaryeri Etkinliği - “Stratejik Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Yönetimi Ödülü” - “Renkli Ufuklar” Projesi

2013
UNILEVER / “Eğlen, Öğren, Hijyen Projesi - “2 Altın Stevie Ödülü” – ‘Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Programı’ ve ‘Orta Doğu ve Afrika’da Yılın Sağlık, Güvenlik ve Çevre Programı’ kategorilerinde, 2
tane Altın Stevie Ödülleri’nin sahibi oldu.
International Business Awards - “2 Gümüş Stevie Ödülü” - ‘Orta Doğu ve Afrika’da Yılın Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Programı’ ve ‘Avrupa’da Yılın Sağlık, Güvenlik ve Çevre Programı’
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu – “Sportif Tanıtım Dalı Şeref Diploması
Ödülü” - Genç Formalar Eğitim Programı
First Lego League Ulusal Turnuvası - “Yükselen Yıldız Ödülü” ve “Programlama Ödülü”
ERG İyi Örnekler Konferansı – “İyi Örnek” - Batman Sason Öğrenim Birimi/ “Dillerin Rengi” ile İstanbul
Zeyrek Öğrenim Birimi/ “Meddah’ın Seyir Defteri”

2014
Harvard Kennedy School - “Sivil Toplum Liderleri için Stratejik Yönetim” Örnek Olay (Case Study) -
Projeleri ölçme ve değerlendirme konusunda yapılan çalışmalar
Harvard Business School “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Performans Ölçümleme” Örnek Olay (Case
Study) - Projeleri ölçme ve değerlendirme konusunda yapılan çalışmalar
Türkiye Bilişim Derneği – “Bilişim Yıldızları E-dönüşüm Yarışması” - “E-eğitim 2.lik Ödülü” - Bilgi Benim
İşim Eğitim Programı

2016
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. - “Vodafone 37. İstanbul Maratonu Teşvik ve Vefa Ödülü”
Sabancı Üniversitesi - “En Duyarlı Lacivert Ödülü” - Yılın Sivil Toplum Kuruluşu
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Vefa Lisesi - “Onur Ödülü” - Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri kapsamında
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği - “En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip STK
2.lik Ödülü”

2017
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği - “En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip STK
2.lik Ödülü”

2018
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği - “En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip STK
2.lik Ödülü”

2019
Merrcom Annual Report Competion  "Sivil Toplum Kuruluşları Basılı Raporu Gümüş ve İç Tasarım Onur
Ödülü"

ÖNEMLİ İŞBİRLİKLERİ:
Birleşmiş Milletler Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği - ilk STK
Google.org - TEGV Algo Dijital Programı - Silikon Vadisi desteğiyle başlayan işbirliği
Harvard Business School - 2014 yılında Kadir Has Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi işbirliği ile İstanbul’da
açılan “Sivil Toplum Liderleri için Stratejik Yönetim Programı” ilk olmak üzere TEGV sivil toplumda performans
değerlendirme alanında örnek olay olarak seçilmiştir. Bu kapsamda programın yöneticileri, TEGV yöneticileri
ile yaptıkları görüşmeler sonucu TEGV ile ilgili bir rapor (vaka çalışması metni) hazırlamışlar ve bu metin ilk
kez bu programda örnek olay olarak işlenmiştir. 2014 Haziran ayında Harvard Business School’da açılan “Kâr
Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Performans Ölçümleme” programında da örnek olay olarak ele alınmıştır.
Böylece TEGV, uzun yıllardır gerçekleştirdiği performans değerlendirme ve etki değerlendirme çalışmalarında
kazandığı deneyim nedeniyle dünyanın en seçkin yükseköğretim kurumlarından Harvard Üniversitesi’nin
müfredatına dâhil edilmiş, başka bir deyişle Harvard’ın örnek olay arşivine girmiştir.

10. İLETİŞİM

MEDYA GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Raporu kapsayan ayları arasında; TEGV’in ulusal ve yerel medyada yer alan aberlerin 741’i yazılı basında, 59’u
görsel basında yer almıştır. Ayrıca 60 adet ilan ve 3163 adet web haberi yayınlanmıştır. (Kaynak: Ajans Press)
Haber örneklerine  Ek - 6’da yer verilmiştir.
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